
Mestský ples otvoril obdobie zábavy
Plesali sme do rána na folklórnu nôtu
Mesto Modra otvorilo plesovú sezónu po novom a to vlastným 
plesom s folklórnou témou. V spolupráci s Kultúrnym centrom 
Modra a Detským folklórnym súborom Magdalénka odštarto-
valo tradíciu mestských tematických plesov, na ktoré sa mô-
žeme tešiť aj v ďalších rokoch. Premiérový folklórny ples bol 
totiž veľmi vydarený. Lístky sa rýchlo vypredali a vytancovaní 
spokojní hostia odchádzali až nadránom.

Prichádzajúcich hostí v novo-
vyzdobenej sále uvítal primátor 
mesta Juraj Petrakovič spoločne 
s riaditeľkou Kultúrneho centra 
Marcelou Kvetkovou. Pohár šu-
mivého vína predznamenával prí-
jemne strávenú, veselú tanečnú 
noc. Väčšina hostí sa na folklórny 
ples aj patrične pripravila - niek-
torí prišli v krásnych tradičných 
krojoch, iní skombinovali klasic-
ké róby a obleky s folklórnymi 
doplnkami. A bolo sa veru na čo 
pozerať. Sukne, stužky, klobúky, 
vyšívané košele, ale aj krásne, 
jemné látky... „Som veľmi rád, že 
sa prvý ročník plesu vydaril a ve-

rím, že si ho o rok zopakujeme. 
Ďakujem hosťom za skvelú atmo-
sféru. Zabávali sa srdečne a bolo 
to cítiť,“ netajil spokojnosť s ak-
ciou primátor Juraj Petrakovič.
Program sa začal speváckym 
vystúpením nášho domáceho 
Detského folklórneho súboru 
Magdalénka. Tak ako zvyčajne 
nesklamali a už v úvode navo-
dili slávnostnú atmosféru. Tan-
covalo sa na živú ľudovú hud-
bu Olšiakovcov a nechýbala ani 
jej moderná verzia, ktorú vyda-
rene namixoval DJ Peter Dol-
ník. V prestávkach na oddych sa 
mohli hostia zabaviť na tanečnom 

humore v podaní Folklórneho sú-
boru Poleno. „Vďaka niekoľkým 
úpravám sa nám podarilo pre-
zliecť sálu v kultúrnom dome do 
slávnostného šatu a zútulniť celý 
priestor tak, aby sa hostia cítili čo 
najlepšie. Vína od miestnych vi-
nárov Malíka a Rarigu im chuti-
li a pochvaľovali si aj jedlo, ktoré 
pripravil Ivo Kratochvíla z bis-
tra Kinečko a lahodnú Ebenica 
Coffee,“ povedala organizátorka 
plesu Marcela Kvetková. A prá-
ve lokálnosť a odprezentovanie 
práce a produktov miestnych ľu-
dí, ich vína, káva, jedlá a darčeky 
v tombole, ktorá sa mimochodom 
hosťom veľmi páčila, boli hlavné 
myšlienky tohtoročného 1. Mest-
ského folklórneho plesu. Ako 
Marcela Kvetková dodala: „Ples 
bol inšpirovaný regionálnym fol-
klórom, otvorili sme ho s domá-
cim súborom Magdalénka a rov-
nako bolo pre nás dôležité dostať 

jedinečnosť nášho mesta a regió-
nu aj do ďalších prvkov plesu, ako 
je tombola, gastro, káva a samo-
zrejme víno. Radi spolupracuje-
me s miestnymi ľuďmi, vážime si 
ich pomoc aj na tomto mimoriad-
ne vydarenom plese a veľkorysosť 
darov miestnych podnikateľov, re-
meselníkov a obyvateľov. Verím, 
že hostia pocítili tú jedinečnosť 
a zároveň aj tradičnosť, ktoré sme 
chceli vyzdvihnúť“.
Ples by mesto v spolupráci s Kul-
túrnym centrum rado pripravilo aj 
na budúci rok. Termín je jasný - 
prvá plesová sobota, téma však je 
zatiaľ prekvapením.

Zuzana TICHÁ a red.

Na fotografii: Krásne páry na 
krásnom tanečnom parkete.

Uzávierka MZ
Februárová redakčná uzávierka 
MZ bude v stredu 14. 2. 2018 do 
12.00 h. (red)
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Fašiangy odštartovali plesy a zábavy

Novoročný vinš 
Ako, ako nie - máme ho tu,
nový rok 2018 - volajme mu na slávu...
Zišli sme sa, aby sme ho privítali,
spoločne sa z neho radovali.
S pocitom vďaky ho všetci vítame,
v kútiku srdca svojho sa však pýtame -
čo nám prinesie, čo nás očakáva -
zdravie, šťastie, pokoj, čo iné bude dávať?
Odpoveď nikto z nás si teraz nevie dať,
vieme, že toto všetko si môžeme iba priať,
a tak si to navzájom zo srdca želajme,
k tomu si však úprimne čosi prisľúbme.
Že aj v tomto roku si budeme všetci pomáhať,
na trvaní šťastia a pohody sa budeme podieľať.
Pána Boha prosme, aby naše rodiny ochraňoval,
kroky naše iba na konanie dobra usmerňoval,
aby sme sa tešili zo všetkého, čo nám bude dané,
aby naše srdcia sa milovali a stále boli mladé.
Tak vitaj nový rok 2018 a buď k nám milosrdný!

Kvetoslava BALÁŽOVÁ, rod. KRIŽANOVÁ
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Ako ste si mohli prečítať na titulnej strane novín, 
v Modre odštartoval plesovú sezónu a obdobie zábav 
1. Mestský folklórny ples. Okrem nadšencov folklóru 
si stihli už zaplesať aj pedagógovia a rodičia detí zo 
Základnej školy Vajanského (posledné dve fotografie) 
či naši početní hádzanári v háO Slovan Modra. Krep-
čiť na cimbalovú nôtu budú na Bále so srdcom Zák-
ladnej umeleckej školy, pri dobrej muzike sa zabavia 
naši milí seniori a tú správnu zábavu rozprúdia aj fut-
balisti a mnohí ďalší. Ak sa vám podarí urobiť pekná 
alebo zaujímavá snímka, pošlite nám ju na e-mail re-
dakcie zvesti@mediamodra.sk. Prajeme všetkým ve-
selé fašiangy a vidíme sa všetci v ich závere na súťaži 
Modranská kapustnica a na pochovávaní basy počas 
Fašiangovej zábavy v Kráľovej. (red)
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Investičné akcie mesta v roku 2018
Tak ako v uplynulom roku i v tomto roku 2018 má mesto Mod-
ra v pláne realizovať niekoľko investičných akcií, ktorí pred-
stavujú kapitálové výdavky v rozpočte mesta spolu v objeme 
716 000 eur. Jednotlivé sumy konkrétnych investícií sú uvede-
né v schválenom mestskom rozpočte.

Revitalizácia 
Moyzesovej ulice 

V nadväznosti na už prebiehajú-
ce a pripravované investície re-
konštrukcií inžinierskych sietí 
ich správcami bude mesto Mod-
ra pripravovať projektovú doku-
mentáciu revitalizácie i. etapy 
ulice v úseku medzi parkovis-
kom na Bodického a Dukelskou 
ulicou. Plánovaná revitalizácia 
bude zahŕňať úpravu povrchov, 
výsadbu zelene a rekonštrukciu 
podzemného toku. V predchá-
dzajúcich rokoch bola dobudova-
ná kanalizácia, verejné osvetlenie 
a kabelizácia nízkonapäťových 
rozvodov. V roku 2018 pripravu-
jú rekonštrukciu rozvodov SPP, 
a.s. a Slovak Telekom. V štádiu 
prípravy je rekonštrukcia vodo-
vodu zo strany BVS. 

Vnútroblok 
Komenského 

V rámci vnútrobloku na Komen-
ského ulici pri bytových domoch 
č. 28 - 26 plánuje mesto rozšíriť 
parkovacie miesta a vybudovať 
oplotené stojiská pre kontajnery. 

Priechody pre chodcov 
na Dolnej ulici

riešenie bezpečnosti občanov 
je jednou z priorít vedenia mes-
ta a poslancov MsZ. Pre zvýše-
nie bezpečnosti chodcov na Dol-
nej ulici je pripravená investícia 
v súlade s vypracovanou projek-
tovou dokumentáciou na vybu-
dovanie priechodov pre chodcov. 
V roku 2018 je plánovaná reali-
zácia priechodov vo dvoch čas-
tiach, pri cintoríne a na úrovni 
Dolnej č. 29 - 34.

Chodník na 
Štefánikovej ulici

Dlhodobo si vyžaduje rekon-
štrukciu aj pravostranný chodník 
na štefánikovej, smerom z Bra-
tislavy, najmä v úseku Dukel-
ská - Ul. 1. mája - Komenského. 
Vzhľadom na to, že ide o dĺž-
kovo pomerne náročný rozsah, 
mesto predpokladá realizáciu 
v etapách a tak aj bude pripra-
vená projektová dokumentácia. 
i. etapa Dukelská - Erneyho, 
ii. etapa Erneyho - Ul. 1. mája 
a prechod na Komenského. 

Revitalizácia verejného 
priestoru v Kráľovej

V zmysle štúdie, ktorá rieši úpra-
vu priestorov pred kultúrnym 
domom v Modre Kráľovej, pred 
reštauráciou Biolka a v okolí kos-
tolov, bolo zadané spracovanie 
projektovej dokumentácie. časť 
projektu pred kultúrnym domom 
bola spracovaná a použitá ako 
podklad na žiadosť o dotáciu na 
úpravu tohto priestranstva z do-

tácií Bratislavského samospráv-
neho kraja. časť priestoru pred 
Biolkou bude projektovo dopra-
covaná v tomto roku a následne 
bude pripravená realizácia sta-
vebných prác. 

Nová turistická 
rozhľadňa na Veľkej 

homoli
V roku 2017 bola spracovaná re-
alizačná projektová dokumentá-
cia na výstavbu novej turistickej 
rozhľadne, bola podpísaná zmlu-
va o spolufinancovaní s BSK. 
V januári 2018 bude vydané sta-
vebné povolenie a následne za-
bezpečený výber zhotoviteľa 
stavby tak, aby rozhľadňa bola 
zrealizovaná v rámci technických 
možností čo najskôr. 
Pripravené projekty, ktorých rea-
lizácia je podmienená financova-
ním z mimorozpočtových zdro-
jov: revitalizácia prírodného 
kúpaliska a huncokársky chod-
ník v Modre-Piesku, cykloces-
ta Modra - šenkvice, Zateplenie 
materskej školy na ul. SnP a Zš 
Vajanského - odborné učebne na 
prízemí. (mg, red)

Modra v novom roku s vyrovnaným rozpočtom
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2018. Je zo-
stavený tak, aby finančne pokryl všetky kompetencie a povin-
nosti mesta. Modra sa snaží dlhodobo hospodáriť rozumne, aby 
nezaťažovala budúce generácie svojich obyvateľov. Rozpočet je 
vyrovnaný - bežné výdavky sú kryté bežnými príjmami, kapitá-
lové výdavky budú uhrádzané kapitálovými príjmami, prebyt-
kom bežného rozpočtu a rezervným fondom.

Najviac výdavkov 
z daní ide na školy

Mesto má najväčší príjem z podie-
lových daní. „Daň z príjmov fyzic-
kých osôb na rok 2018 odhaduje-
me vo výške 3 438 000 eur. Z tejto 
sumy vynaložíme na základné ško-
ly, materské školy a školské zaria-
denia sumu 1 393 700 eur, čo je 
40,54 % z podielových daní,“ vy-
svetlila hlavná ekonómka Modry 
Tatiana Macháčová. 
V oblasti daňových príjmov 
(daň zo stavieb, bytov, pozem-
kov) mesto očakáva podobne 
ako v predošlom roku plnenie vo 
výške 440 000 eur. Príjmy za ko-
munálny a drobný stavebný od-
pad budú predstavovať sumu 335 

000 eur. celkové príjmy mesta sú 
schválené vo výške 6 417 765 eur, 
príjmy škôl vo výške 487 040 eur, 
kapitálové príjmy (príjmy z pre-
daja majetku) vo výške 350 000 
eur a príjmy z rezervného fondu 
161 540 eur. Príjem z ostatných 
nevyčerpaných financií (darov) 
z predchádzajúci rokov je vo výš-
ke 30 400 eur.

Bezproblémový chod 
mesta je priorita

Zo schválených príjmov musí 
Modra podľa Tatiany Macháčo-
vej každoročne plánovať svoje 
výdavky tak, aby vedelo adek-
vátne zabezpečiť bezproblémo-
vý chod mesta. „Financujeme 

komunikácie, odpadové hospo-
dárstvo, verejné osvetlenie, spra-
vujeme a udržiavame majetok 
mesta, cintoríny, staráme sa o ve-
rejnú zeleň a samozrejme časť 
financií ide na administratívu“, 
dodáva.
Bežné výdavky zahŕňajú aj finan-
cie pre dve príspevkové organizá-
cie a to Kultúrne centrum a Mest-
ské centrum sociálnych služieb. 
„Pre Kultúrne centrum máme 
v rozpočte schválených 168 100 
eur na bežné výdavky a 82 000 
eur na organizáciu kultúrnych 
podujatí, pre Mestské centrum 
sociálnych služieb je to 265 800 
eur,“ hovorí viceprimátor Modry 
Marián Gavorník.

Komunálny odpad - 
najvyššia položka

najvyššou položkou v oblas-
ti bežných výdavkov je každo-
ročne suma na likvidáciu a vý-
voz komunálneho odpadu a to 
330 000 eur. „Na opravu ciest 

a výtlkov sme vyčlenili sumu 
49 500 eur, na údržbu a sprá-
vu mestského majetku 218 500 
eur a na údržbu verejnej zele-
ne 40 560 eur,“ konkretizovala 
jednotlivé položky rozpočtu Ta-
tiana Macháčová. celkové bež-
né výdavky mesta sú schválené 
vo výške 3 263 140 eur, bežné 
výdavky škôl a školských za-
riadení 3 352 605 eur, výdavky 
na investície a rekonštrukcie vo 
výške 715 300 eur a výdavky 
na splácanie istín z úverových 
zdrojov z predchádzajúci rokov 
je to 115 700 eur. 
rozpočet Modry nie je len o pe-
niazoch. Vo finančnom riadení 
mesta je podľa hlavnej eko-
nómky Tatiany Macháčovej ne-
vyhnutné každodenné prehod-
nocovanie priorít a zámerov 
v smerovaní Modry a tomu sa 
pružne prispôsobujú aj výdavky 
naplánované v schválenom roz-
počte na rok 2018. 

Zuzana TICHÁ
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Dane a poplatky - naše povinnosti 
Vážení občania, sme na začiatku nového roku a týmto by sme 
radi pripomenuli aj povinnosti pre tých, ktorí niečo nadobud-
li, predali alebo zdedili v minulom roku 2017. Podľa zákona 
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku § 
18 Vznik a zánik daňovej povinnosti.

Ak sa daňovník stane vlastní-
kom, správcom, nájomcom alebo 
užívateľom nehnuteľnosti, 1. ja-
nuára bežného zdaňovacieho ob-
dobia vzniká daňová povinnosť 
týmto dňom. V prípade nadobud-
nutia nehnuteľnosti vydražením 

v priebehu roka daňová povinnosť 
vzniká prvým dňom mesiaca na-
sledujúceho po dni, v ktorom sa 
vydražiteľ stal vlastníkom nehnu-
teľnosti alebo prvým dňom me-
siaca po dni schválenia príklepu 
súdom. Pri zániku vlastníckych 

práv vydražením daňová povin-
nosť zaniká posledným dňom me-
siaca, v ktorom zanikli vlastnícke 
práva k vydraženej nehnuteľnos-
ti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti 
dedením v priebehu roka daňová 
povinnosť dedičovi vzniká dňom 
mesiaca nasledujúceho po dni, 
v ktorom sa dedič stal vlastníkom 
nehnuteľnosti na základe právo-
platného osvedčenia o dedičstve 
alebo rozhodnutia o dedičstve.
Podľa všeobecne záväzného na-

riadenia č. 6/2012 O miestnych 
daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady v platnosti k 1. 1. 
2018 iV Oddiel § 12 Oslobodenie 
od dane a zníženie dane, odsek 1 
bod 5:
Správca dane ustanovuje zníže-
nie dane o 50 % zo stavieb na 
bývanie a bytov vo vlastníctve 
fyzických osôb s ťažkým zdra-
votným postihnutím - preukaz 
ZŤP, ako aj prevažne alebo úplne 
bezvládnych občanov, ktoré slú-
žia na ich trvalé bývanie - trvalý 
pobyt. (rk)

Dane a poplatky - čo sa zmenilo a čo zostáva
Daň za psa

Dňom 1. 1. 2018 nadobudlo 
účinnosť VZn č. 6/2012 v plnom 
znení - Miestne dane a miestne 
poplatky za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, v kto-
rom sa bola schválená zmena 
sadzby dane za psa. Daň za psa je 
stanovená na 15.- eur za každé-
ho jedného psa bez ohľadu na to, 
kde je zviera chované a držané, 
čiže daň je rovnaká pre všetkých 
občanov a firmy, ktorí sú maji-
teľmi zvierat prihlásených v by-
toch, rD, chatách, záhradách, 
areáloch. Po úhrade dane budú 
každému poplatníkovi poskytnu-

té vrecká na exkrementy. K dis-
pozícii budú v Kancelárii prvé-
ho kontaktu na štúrovej 59 a to 
v mesiacoch marec až apríl 2018.

Komunálny odpad
Mesto ponechalo poplatky za 
komunálny odpad pre fyzic-
ké osoby -občanov na rok 2018 
v rovnakej výške ako v predchá-
dzajúcom roku a to nasledovne: 
25,91 € /osoba/rok, 36,50 €/cha-
ta, ktorú poplatník v rekreačnej 
oblasti užíva alebo je oprávne-
ný ju užívať na iný účel ako na 
podnikanie a nemá v meste trvalý 
alebo prechodný pobyt a 0,0365 

€/kg za drobný stavebný odpad 
uložený na zberný dvor. Poplatky 
za komunálny odpad pre podni-
kateľov sú taktiež bez zmeny. 

Úľavy pre občanov
Poplatok za komunálny odpad sa 
zníži o 50% poplatníkovi, ktorý 
má trvalý pobyt na území Mod-
ry a predloží preukaz fyzickej 
osoby s ťažkým postihnutím so 
sprievodcom alebo prevažne ale-
bo úplne bezvládnou osobou.
Poplatok sa zníži o 30% poplat-
níkovi, ktorým je fyzická osoba 
staršia ako 62 rokov, ktorá k 31. 
12. predchádzajúceho kalendár-

neho roka dovŕšila vek 62 ro-
kov. Títo občania automaticky 
získavajú zľavu a nepredkladajú 
žiadne doklady. Zníženie alebo 
odpustenie poplatku je možné aj 
pre občanov, ktorí sa zdržiavajú 
dlhodobo mimo územia mesta 
a predložia aktuálny doklad pre-
ukazujúci túto skutočnosť alebo 
doklad o zaplatení poplatku za 
komunálne odpady v mieste, kde 
tvoria odpad, poprípade iné do-
klady v zmysle § 53 bod 6 tohto 
VZn. Tieto potvrdenia je potreb-
né predkladať do 28. 2. 2018, aby 
boli rozhodnutia vydané v správ-
nej výške. (ef)

Zmeny v správnych poplatkoch
Od 1. 1. 2018 sa novelizáciou zmenil aj Zákon nr Sr č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. na 
matrike po novom zaplatíte poplatky uvedené v tabuľke.

Eva HORNÁČKOVÁ, matrika

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než prísluš-
ným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Sr

20,00 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným mat-
ričným úradom medzi štátnymi občanmi Sr

20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než prís-
lušným MÚ medzi štátnym občanom Sr a cudzin-
com alebo medzi cudzincami

35,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Sr 
a cudzincom

70,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej 
miestnosti

70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov ne-
má na území Sr trvalý pobyt

200,00 €

Pečiatka Apostill - vydáva Okresný úrad Pezinok 10,00 €

Osvedčenie podpisu 2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana v slovenskom jazyku 2,00 €
Osvedčenie listiny 1 strana v cudzom jazyku (českom) 3,00 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok 2,00 €
Vystavenie duplikátu matričného dokladu 5,00 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala 
v cudzine do Osobitnej matriky

10,00 €

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred or-
gánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spo-
ločnosti

10,00 €

Zmena mena a priezviska hanlivého 3,00 €
Zmena priezviska maloletých detí 33,00 €
Pečiatka Apostill - vydáva Okresný úrad Pezinok 10,00 €
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štátny sviatok
školské prázdniny
verejné zhromaždenie

pracovné stretnutie poslancov MsZ
zasadnutie komisií pri MsZzasadnutie MsZ

Pozor na znečisťovanie 
prostredia
Mesto Modra ako príslušný 
správny orgán štátnej správy 
v oblasti ochrany ovzdušia upo-
zorňuje právnické osoby a fy-
zické osoby oprávnené na pod-
nikanie, ktoré prevádzkujú malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia 
na zákonnú povinnosť, podať 
oznámenie údajov potrebných 
na výpočet poplatku za znečis-
ťovanie ovzdušia na rok 2018 
a to do 15. 2. 2018. Za každý 
takýto zdroj je potrebné uviesť 
spotrebu palív a surovín, z kto-
rých znečisťujúce látky vznika-

jú ako aj ďalšie potrebné infor-
mácie. 
Tlačivo na podanie oznámenia je 
uverejnené na internetovej strán-
ke mesta www.modra.sk v rubri-
ke „Aktuálne“ a „Ako vybaviť“ 
alebo je možné si ho vyzdvihnúť 
v Kancelárii prvého kontaktu na 
štúrovej ulici 59. Akékoľvek 
bližšie informácie vám poskyt-
ne na referáte životného pros-
tredia MsÚ Modra ing. Kristí-
na čechová, tel.: 033/6908304 
alebo e-mail: kristina.cechova@
msumodra.sk. (msú)
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Pýtajte sa kompetentných
Milí Modrania, znova po čase sme sa rozhodli obnoviť rubri-
ku Vy sa pýtate - kompetentní odpovedajú. Modra má mnoho 
tém, ktoré si zaslúžia pozornosť a možno práve vy máte ta-
kú, ktorá vás zaujíma alebo dokonca trápi. Spýtajte sa teda 
kompetentných, primátora, pracovníkov mestského úradu, 
poslancov zastupiteľstva či zástupcov mestských spoločností. 
Svoje otázky nám posielajte písomne do redakcie na e-mail: 
zvesti@mediamodra.sk. Postupne sa budeme snažiť získavať 
odpovede na každú z nich. Prečítajte si prvé z nich. Ďakuje-
me pani Ivane za záujem o mesto a veci verejné.

Má mesto možnosť kontrolo-
vať majiteľov chát v Harmónii 
a na Zochovej chate, ktorí na 
chatách takmer trvale bývajú, 
či a koľko platia za smetie (vy-
zerá to tam hrozne)?

Odpovedá Kristína Čechová, 
samostatný odborný referent 
MsÚ Modra: Mesto Modra sle-
duje a priebežne kontroluje pre-
vádzkovateľov prevádzok či sú 

prihlásení do systému zberu ko-
munálnych odpadov a či si pl-
nia svoje povinnosti voči mestu. 
Taktiež vieme a pravidelne sle-
dujeme či platia vlastníci chát 
paušálny ročný poplatok za re-
kreačný objekt. Bohužiaľ nie 
je právny mechanizmus, akým 
spôsobom by mesto mohlo od-
kontrolovať a najmä preukázať, 
či žije poplatník v chate celo-
ročne alebo či v takejto nehnu-

teľnosti s ním celoročne býva-
jú ešte ďalšie osoby pokiaľ sa 
sám neprihlási k trvalému alebo 
prechodnému pobytu v takejto 
nehnuteľnosti.

Platí v Modre povinnosť pre 
majiteľov psov pri chôdzi 
hlavnými ulicami mesta dať 
psovi náhubok? Kto to kontro-
luje?

Odpovedá Stanislav Stra-
ka, náčelník Mestskej polície 
Modra: Podmienky vodenia 
a držania psov na území mes-
ta Modry upravuje všeobecne 
záväzné nariadenie č. 3/2012 
O niektorých podmienkach dr-
žania psov, kde je v paragrafe 
4 ods. 2 uvedené, že náhubok 
na verejnom priestranstve musí 
mať len pes, ktorý je označený 
ako nebezpečný. Kontrolu dodr-
žiavania tohoto VZn vykonáva 
mestská polícia.

Mohli by byť v Kine Modra 
predstavenia pre školy za pri-
merané znížené vstupné? Časť 
rodičov nemá dosť peňazí, aby 
chodili pravidelne s deťmi do 
kina. Vhodné predstavenia by 
sa našli.

Odpovedá Roman Zatlukal, 
dramaturg Kina Mier: Kino 
Mier pravidelne spolupracu-
je s modranskými materskými 
školami aj školskými klubmi, 
kde pri organizovaných pred-
staveniach je nižšie vstupné 
(cca 2,50 € - 3 €). Tieto pred-
stavenia sa však organizujú 
individuálne, podľa časových 
možností škôl. Vstupné však 
neurčujeme my - kino, ale ur-
čujú ho distribútori na Sloven-
sku a pre celé Slovensko pre 
jednosálové kiná. Aktuálne je 
minimálne vstupné na bežné 
predstavenie 5 € a deti majú 
zľavu 1 €. (red)

O čom hovorili poslanci v decembri
Rokovanie 

14. decembra
Poslanci Mestského zastupi-
teľstva mesta Modry zasadali 
v decembri hneď dvakrát. 27. 
zasadnutie sa konalo 14. 12. 
2018.
Poslanci zobrali na vedomie 
správu č. 7/hK/2017 z kontroly 
hospodárenia v obchodnej spo-
ločnosti Média Modra, s.r.o. za 
roky 2015 a 2016. 
Bol schválený Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na 
i. polrok 2018 v znení predlo-
ženého materiálu, Dodatok č. 2 
k VZn č. 8/2002 o určení škol-
ských obvodoch v meste Modra 
v znení jeho neskorších dodat-
kov a doplnkov, návrh Dodatku 
č. 3 k Všeobecne záväznému na-
riadeniu mesta Modry č. 5/2012 
o výške príspevku a spôsobe je-
ho platby na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, ďalej zmena 
návrhu VZn č. 7/2017, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZn č. 6/2012 
o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady a to 

vypustením bodu 3 a 4 v § 25 
ods. 15. Bolo schválené i VZn 
č. 7/2017, ktorým sa mení a do-
pĺňa VZn č. 6/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady, v znení schválené-
ho poslaneckého návrhu M. Ga-
vorníka. Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo a zobralo na vedo-
mie obsah petície občanov „Za 
zriadenie spomaľovacích prvkov 
a bezpečnostnej kamery“ na ná-
rodnej ulici v Modre. 
V majetkovej časti bol preroko-
vaný a následne schválený od-
predaj nehnuteľného majetku 
mesta Modry o výmere 2 m2 na-
chádzajúcom sa v lokalite Kalvá-
ria a to za cenu 1,- € pre žiadateľa 
Mosty, neinvestičný fond, Brati-
slava. Uvedený predaj sa usku-
točnil z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa a to, že pozemok 
je súčasťou altánku cyklotrasy 
v modranských vinohradoch za 
Kalváriou a po realizácii prevodu 
na žiadateľa bude následne daro-
vaný kniežaťu Karlovi Schwar-
zenbergovi ako symbolický dar 
k jeho 80. narodeninám za jeho 
zásluhy o ochranu ľudských práv 

a podpornú a dokumentačnú čin-
nosť pre slovenský a český disent 
v sedemdesiatych a osemdesia-
tych rokoch minulého storočia. 
na realizáciu altánku slúžiaceho 
verejnosti prispel a bude tak sym-
bolizovať jeho prínos a význam 
pre Slovensko. Poslanci schválili 
delegovaných zástupcov za zria-
ďovateľa ako členov rady školy 
pri Základnej umeleckej škole 
v zložení: 1. ing. Ján Jašek, 2. Bc. 
Andrea Kukumbergová, 3. Mgr. 
Eva horváthová, 4. ing. Tomáš 
rajek a schválili harmonogram 
práce mestského zastupiteľstva 
na rok 2018.

Rokovanie 
21. decembra

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom 28. zasadnutí 21. 12. 2018 
schvaľovali rozpočty rozpočto-
vých organizácií a príspevko-
vých organizácií mesta Modry na 
rok 2018 (podrobné znenia náj-
dete na www.modra.sk). 
Bol schválený aj celkový progra-
mový rozpočet mesta a poslanci 
vzali na vedomie návrh viacroč-
ného rozpočtu mesta Modry na 
roky 2019 a 2020.

Zastupiteľstvo schválilo návrh 
Dodatku č. 5 k Všeobecne zá-
väzné nariadenie mesta Modra 
č. 1/2013, ktorým sa určuje výš-
ka dotácie na mzdy a prevádz-
ku škôl a školských zariadení na 
území mesta Modra. 
Ďalej boli v tajnej voľbe v zmys-
le č. ii bodu 5 štatútu Modran-
ských zvestí zvolení a potvrdení 
členovia redakčnej rady mesač-
níka Modranské zvesti: 1. Ben-
čurík roman, Mgr.art., 2. Fuňo-
vá Miriam, ing., 3. Jánošík Juraj, 
ing, 4. Kovárová naďa a 5. ne-
uschl Vladimír, JUDr. s účinnos-
ťou od februára 2018. 
V závere rokovania poslanci 
zobrali na vedomie urbanistic-
ko-architektonickú štúdiu čas-
ti regulačnej zóny r2 - D10 
(podrobne na www.modra.sk) 
a na návrh poslanca J. Ziga bola 
hlavnej kontrolórke mesta Mod-
ry v zmysle ustanovenia §18 
ods. 5 písm. c) zákona 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v zne-
ní neskorších predpisov za kva-
litné vykonávanie pracovných 
činností v roku 2017schválená 
odmena vo výške 10% z mesač-
ného platu hlavného kontrolóra 
za obdobie január až december 
2017.
 (red, zdroj: MsÚ)
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Žiaci ZŠ Ľudovíta Štúra radi 
besedujú s autormi
20. októbra 2017 sa v spolu-
práci s Mestskou knižnicou, 
v zastúpenou Ľubkou Miháli-
kovou, uskutočnila v priesto-
roch šJ Zš Ľudovíta štúra mo-
derovaná beseda s obľúbenou 
spisovateľkou Zuzkou Kugle-
rovou. Zúčastnili sa na nej žia-
ci štvrtého, piateho a šiesteho 
ročníka našej školy. Pastierka 
rozprávok, ako samu seba nie-
kedy nazýva, nám predstavila 
svoju tvorbu, prezradila nám, 
ako vyzerá spisovateľský deň, 
koľko trvá napísanie knihy, no 
i to, aké boli jej spisovateľské 
začiatky. Priniesla so sebou aj 
oba diely Veľkej knihy sloven-

ských povestí. nechýbalo ani 
pôsobivé autorské čítanie po-
vestí aj z nášho regiónu popre-
tkávané zaujímavým rozpráva-
ním a spievaním historických 
i ľudových piesní. Žiaci mali 
možnosť položiť autorke otáz-
ky, ktoré ich najviac zaujímali. 
Atmosféra bola neopakovateľ-
ná, uvoľnená a obohacujúca. 
Odchádzali sme plní dojmov 
a zážitkov. S chuťou tvoriť 
a čítať. Ďakujeme pani spiso-
vateľke, že si našla čas a poc-
tila nás svojou návštevou. Ve-
ríme, že sa s ňou nevidíme 
naposledy. Dovtedy nás budú 
tešiť jej príbehy.

21. novembra 2017 sa naši 
ôsmaci a deviataci stali sved-
kami úprimného spomínania 
troch dám na obdobie holo-
kaustu. navštívili nás pani 
Eva Mosnáková, pani evanje-
lická farárka Anna Adamovi-
čová a pani doktorka Eva Sa-
lamonová, ktoré nám odhalili 
ťažké životné príbehy židov-
ských dievčat v Modre. Pood-
halili závoj minulosti a vtiahli 
nás, poslucháčov, do obdobia 
2. svetovej vojny, aby sme 
sa aj my mohli stať svedka-
mi obdobia, tak ťažkého pre 
ľudstvo 20. storočia. Očarili 
nás svojou srdečnosťou a od-

hodlaním hlásať 
posolstvo našim 
generáciám. Od-
niesli sme si re-
álne obrazy voj-
ny a vieme, že 
ich slová v nás 
nikdy nezhasnú. 
Úprimne ďaku-
jeme.

Miriama 
MIŠENKOVÁ 

Daniela 
URBANOVÁ

Pozdrav našej 50 ročnej jubilantke
Ešte 6. októbra 2017 
sme sa prebudili do 
významného dňa. 
V ten deň oslavo-
vala naša Základná 
škola Vajanského 
svojich okrúhlych 
50 rokov od svoj-
ho založenia. Osla-
vy životných jubileí nás napĺňajú 
pocitom, kedy si viac ako inoke-
dy uvedomujeme, čo znamenajú 
slová, ľudský život, aká je sila 
ľudského ducha a čo všetko ľu-
dia prežívajú na svojej životnej 
púti. Sú to chvíle, ktoré nás nútia 
zamyslieť sa, vrátiť sa myšlien-
kami späť a trochu zaspomínať. 
Ako sme oslávili narodeniny ško-

ly? Ako sme sa prihovorili jej nie-
kdajším učiteľom, bývalým žia-
kom aj všetkým, čo ju navštevujú 
dnes? Slávnostným programom, 
ktorý bol v Kultúrnom dome Ľ. 
štúra v Modre. V pásme Pútnik, 
ako ho nazvala autorka Monika 
Maticseková, žiaci školy ponúkli 
svoj pohľad na jej históriu. Všet-
kým hosťom pripomenuli časy 

dávno aj menej dávno 
minulé, pripomenu-
li to, čo mnohí dávno 
zabudli, prezradili, čo 
možno niektorí ani ne-
vedeli. Vrátili sa o dve 
storočia späť, bo-
li svedkami čias, keď 
naši predkovia dávali 

ľudskú tvár tomuto nádhernému 
kúsku zeme.
Želáme našej škole, aby mala uči-
teľov, ktorí sú autoritou nielen vo 
svojom odbore, ale aj ľudsky. Ta-
kých, ktorí popri vzdelávaní dá-
vajú žiakom príklad aj svojím 
osobným životom a postojmi. 
šľachetnosťou, zodpovednosťou, 
poctivosťou. Veď to zlé, čo počas 

dejín ľudstvo postihlo, bolo popri 
nedostatku vzdelanosti spôsobe-
né vždy hlavne absenciou týchto 
vlastností. Želáme našej jubilant-
ke žiakov, ktorí do nej chodia ra-
di a ktorým nie je ľahostajný svet 
okolo nich. A napokon, želáme jej 
celospoločenské prostredie, ktoré 
nepohŕda vzdelancami ani vzde-
laním.
Ďakujeme zriaďovateľovi Mes-
tu Modre, sponzorom Michalovi 
Kintlerovi, Slavomírovi Fuňovi, 
Pavlovi šima-Juričkovi, Mariá-
novi liškovi, Malokarpatskej ko-
munitnej nadácii revia, Vinárstvu 
Michálek v Modre a Stavebninám 
Pavos v Modre za pomoc pri za-
bezpečovaní dôstojnej oslavy ju-
bilea Zš Vajanského v Modre.

Monika MATICSEKOVÁ, 
Beata RAMPÁKOVÁ 

Vesmír sa oddávna krúti, s ním aj zem, naša pramatka.
Kým človek nepoznal písmo, niet o ňom žiadna pamiatka.
Však človek bol tvor rozumný, by našiel písma silu,
tak mohol verne zapísať významnú každú chvíľu.
Čo bolo predtým, skryté je, vie to len vesmír a čas.
Predkovia písmom zmenili tmu dejín na jas.
Vážme si, že prišla k nám, písomnej doby osveta,
čo tmárstvo - smutnú neznalosť, kultúrou písma roznietla.

80. narodeniny 
kniežaťa 

Schwarzenberga
Slovensko si uctilo predstavi-
teľa jedného z najvýznamnej-
ších európskych šľachtických 
rodov. Knieža Karel Schwar-

zenberg na oslave svojich na-
rodenín v Modre prevzal v prí-
tomnosti prezidenta Andreja 
Kisku, z rúk primátora Modry 
Juraja Petrakoviča symbolic-
ký darček. neinvestičný fond 
Mosty mu daroval pozemok 
za Kalváriou umiestnený pod 
altánkom na križovatke troch 
vinohradníckych ciest o roz-
lohe dva metre štvorcové. Po-
zemok fond odkúpil za sym-
bolickú cenu 1 euro od mesta 
Modry. na celom pozemku bu-
de umiestnené verejné umelec-
ké dielo - keramická mozaika. 

Zuzana TICHÁ, MsÚ
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Športovec mesta Modry za rok 2017
Nominácie podávajte do 20. februára
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve mesta Modry vyzýva 
športové kluby a združenia podporujúce športovú aktivitu detí, mlá-
deže a dospelých pôsobiacich v meste Modra a okolí, aby sa zapojili 
do ankety Športovec mesta za rok 2017. Na základe platných nomi-
nácií športových klubov a združení bude hlasovaním členov Komi-
sie športu MsZ v Modre určené poradie v jednotlivých kategóriách. 

Po zverejnení nominovaných 
športovcov/družstiev, bude hlaso-
vať široká verejnosť a to prostred-
níctvom internetového hlasovania 
v kategórii najpopulárnejší špor-
tovec mesta roka 2017. Ocenenie 
športovec mesta Modry je výbor-
nou príležitosťou pre všetky kluby 
a športové združenia ako zviditeľ-
niť svoju činnosť, úspechy jed-
notlivcov či družstiev, pritiahnuť 
pozornosť nových športových ná-
dejí a rozšíriť tým aj svoju fanú-
šikovskú základňu. Víťazi ankety 
budú vyhlásení a ocenení počas 
slávnostného odovzdávania mest-
ských ocenení. Termín slávnost-
ného oceňovania bude zverejnený 
v mesiaci marec. 
Komisia športu MsZ v Modre bu-
de vyberať z návrhov nominova-
ných v nasledovných kategóriách:
• najlepší športovec - senior 
• najlepšia športovkyňa - senior-
ka
• najlepší mládežnícky športo-
vec/mládežnícka športovkyňa 
(junior, dorastenec), 
• najlepší športový kolektív - se-
niori 
• najlepší mládežnícky športový 
kolektív (juniori, dorastenci)
• najlepší tréner seniorov 

• najlepší tréner mládeže (junio-
ri, dorastenci) 

Podmienky nominácie 
(návrhu)

• celé meno športovca/názov 
družstva, fotografia športovca/
družstva (v čo najvyššej možnej 
kvalite), šport, za ktorý by mal/-i 
byť ocenený/-í, veková kategó-
ria - uviesť vek alebo rok naro-
denia (len jednotlivci)
• športová kategória podľa ve-
ku (družstvá/jednotlivci): juniori 
(deti do 14 rokov), dorast (15 - 
18 rokov), seniori (od 18 rokov 
+)
• Vzťah k mestu Modra - oby-
vateľ, športovec za modran-
ský klub, družstvo pôsobiace 
v Modre a pod.)
• Stručné zdôvodnenie nomi-
nácie - napr. športové úspechy 
v roku 2017. Pokiaľ ide o medai-
lové umiestnenie na významnom 
podujatí, tak treba zároveň dopl-
niť približný počet štartujúcich 
(jednotlivcov alebo družstiev), 
príp. medzinárodnú účasť (počet 
krajín). 
nominácie so všetkými potrebný-
mi údajmi a fotografiou posielaj-
te do 20. februára 2018 na e-mail: 

michaela.galovicova@msumod-
ra.sk, odovzdajte osobne v poda-
teľni MsÚ alebo poštou na adresu: 
Mestský úrad Modra, Dukelská 
38, 900 01 Modra. Formulár no-
minácií je zverejnený aj na web 
stránke www.modra.sk. Spraco-
vané nominácie zverejnení orga-
nizátor ankety na webovej stránke 
mesta www.modra.sk a zároveň, 
prostredníctvom tejto stránky, 
spolu so zverejnením bude spuste-
né hlasovanie pre širokú verejnosť 
v kategórii najpopulárnejší špor-
tovec (družstvo) za rok 2017. 

Základné pravidlá internetové-
ho hlasovania v kategórii Naj-
populárnejší športovec roka 
2017:
Verejné hlasovanie je platné od 
15. marca 2018 do 31. marca 
2018 do 12.00 hod. hlasovanie 
pre vybraného športovca/družstvo 
je obmedzené na jedenkrát denne 
(24 hodín) z jednej iP adresy. hla-
sovanie viac ako jedenkrát denne 
z jednej iP adresy sa bude považo-
vať za neplatné. Za platné sa po-
važujú všetky hlasy poslané v do-
držanom hlasovacom období (bod 
1) a zároveň rešpektujúce interval 
hlasovania (bod 2). Víťazom in-
ternetového hlasovania v kategó-
rii najpopulárnejší športovec mes-
ta za rok 2017 sa stáva športovec 
alebo družstvo s najvyšším poč-
tom overených platných hlasov.

Michaela GALOVIČOVÁ, 
MsÚ

Deň otvorených 
dverí 

v gymnáziu
chcete študovať na gymnáziu? 
Tak sa zoznámte s jednou z na-
šich modranských stredných 
škôl a to počas Dňa otvorených 
dverí v Gymnáziu Karola štúra 
v Modre, ktorý sa uskutoční 8. 
februára 2018. Od 9.30 h sú ví-
taní uchádzači o štvorročné štú-
dium a o 13.00h vedenie školy 
rado uvidí uchádzačov o osem-
ročné štúdium. Počas tohto dňa 
sa dozviete informácie o mož-
nostiach štúdia na našom gym-
náziu a informácie o podmien-
kach prijatia na štúdium. Využite 
možnosť osobnej komuniká-
cie s vedením školy, učiteľmi 
a žiakmi a príďte sa popýtať na 
všetko, čo vás v súvislosti so 
štúdiom na gymnáziu v Modre 
zaujíma. škola verí, že získate 
cenné informácie, ktoré vám po-
môžu pri výbere strednej školy. 
Už teraz sa vedenie školy teší na 
každého návštevníka. (red)

Rodičovská 
zábava 

gymnázia
rodičovská rada pri Gymnáziu 
Karola štúra a riaditeľstvo gym-
názia vás pozývajú na rodičov-
skú zábavu, ktorá sa uskutoční 
2. februára 2018 o 19.30 v Kul-
túrnom dome Ľ. štúra v Modre. 
čaká na vás skvelá hudba a ob-
čerstvenie. Dobrú náladu si ne-
zabudnite priniesť so sebou. Or-
ganizátori a tešia na hojnú účasť.

(red)

Riadková 
inzercia

 z Kúpim garáž v Modre.
 Tel: 0907/788 039

 z Prenajmem menší 2-izbový 
byt v Modre, Dukelská ulica - 
rekonštrukcia, čiastočne zaria-
dený, len vážnemu záujemcovi 
od apríla 2018. cena: 430 € mes. 
s energiami, max. 2 osoby.

Tel.: 0903 633 075 il
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Aký rok mali hasiči
Štatistika výjazdov k udalostiam, pri ktorých zasahovali hasiči 
je dôležitým ukazovateľom ich činnosti. Za obdobie roka 2017 
uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku z hasičských staníc v Pezinku a v 
Senci spolu 827 výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 413. 

Z celkového počtu výjazdov bo-
lo k požiarom 347 (okres Pe-
zinok 178, okres Senec169). 
Technických zásahov bolo 244 
a zásahov pri dopravných ne-
hodách bolo 209 (okres Pezinok 
80 a okres Senec 129). Pri úni-
ku nebezpečných látok zasaho-
vali hasiči 15 krát. na zvýšenie 
odborných znalostí a fyzickej 
zdatnosti uskutočnili hasiči 10 
taktických a previerkových cvi-
čení. celková priama škoda pri 
požiaroch bola 956 870 €. rých-
lym a profesionálnym zásahom 
uchránili hasiči pri požiaroch 6 
808 300 €. Medzi časté príčiny 
vzniku požiarov patria aj naďa-
lej fajčenie, vypaľovanie trávy 
a suchých porastov, spaľovanie 
odpadov a odpadkov.
Súčasťou okresného riaditeľstva 
je oddelenie požiarnej preven-
cie, ktoré vykonáva kontrolnú 

činnosť u právnických a fyzic-
kých osôb - podnikateľov v ob-
ciach vo veciach zvereného vý-
konu štátnej správy na úseku 
ochrany pred požiarmi, posu-
dzuje projektové dokumentácie 
stavieb z hľadiska požiarnej bez-
pečnosti, prejednáva priestupky 
voči fyzickým osobám a ukladá 
pokuty za porušenie predpisov 
na úseku ochrany pred požiarmi.
Za obdobie roka 2017 bolo vy-
konaných spolu 211 protipožiar-
nych kontrol, pri ktorých bo-
lo zistených 1252 nedostatkov. 
hlavným zameraním kontrol-
nej činnosti bolo zabezpečenie 
ochrany pred požiarmi v objek-
toch právnických osôb a fyzic-
kých osôb - podnikateľov, ktorí 
poskytujú sociálne služby obča-
nom. Pri kontrolách boli ulože-
né 2 pokuty právnickým osobám 
7 blokových pokút občanom. 

V oblasti stavebnej prevencie 
(stavebné, kolaudačné kona-
nia) vydalo okresné riaditeľstvo 
1408 stanovísk. V obciach bolo 
vykonaných 9 komplexných a 7 
následných kontrol.
V preventívno - výchovnej ob-
lasti okresné riaditeľstvo za-
bezpečilo rôzne akcie pre deti, 
mládež a verejnosť. V spolu-
práci s Dobrovoľnou požiar-
nou ochranou Pezinok - mesto, 
Policajným zborom Sr, Mest-
skou políciou Pezinok a Malo-
karpatským múzeom v Pezinku 
bol zorganizovaný deň hasi-
čov. Oslavy svätého Floriána - 
patróna hasičov sa uskutočnili 
na námestí v Pezinku, kde bo-
la prezentovaná práca hasičov, 
technika a ukážky polície. Prí-
slušníci okresného riaditeľstva 
vykonávali v priebehu celého 
roka besedy s dôchodcami a be-
sedy spojené s ukážkami práce 
hasičov a techniky priamo na zá-
kladných a materských školách 
okresov Pezinok a Senec a ex-
kurzie v hasičských staniciach 
v Pezinku a v Senci.. 
Preventívno - výchovnými ak-
ciami by sme chceli prispieť 
k informovanosti detí a obča-

nov o fyzicky ale aj psychicky 
náročnej práci hasičov aj v ro-
ku 2018. V novom roku praje-
me občanom veľa zdravia, šťas-
tia, lásky a porozumenia a aby 
sa s hasičskou technikou stretá-
vali iba na ukážkach, cvičeniach 
a súťažiach a aby pomoc hasi-
čov potrebovali čo najmenej.
 (eo)

37. Medzinárodná meteorická 
konferencia v Pezinku a Modre

Malokarpatský región bude v termí-
ne od 30. augusta do 2. septembra 
2018 svedkom významnej vedeckej 
udalosti. V priestoroch hotela Rozál-
ka v Pezinku sa v tomto čase uskutoč-
ní 37. Medzinárodná meteorická kon-

ferencia - IMC2018 (International Meteor Conference), ktorá 
privíta približne 130 účastníkov z viac ako dvadsiatich krajín 
celého sveta. Toto podujatie oficiálne zastrešuje Medzinárodná 
meteorická organizácia (IMO) so sídlom v Belgicku.

Ako už názov konferencie na-
povedá, jej zameranie súvi-
sí s astronómiou, konkrétne 
s výskumom meteorov a sú-
visiacich javov. Pre rok 2018 
dostalo možnosť hostiť túto 
konferenciu práve Slovensko 
a to konkrétne pracovníci As-
tronomického a geofyzikálne-
ho observatória Modra-Piesok 
(AGO), ktoré patrí pod Kated-

ru astronómie, fyziky Zeme 
a meteorológie Fakulty ma-
tematiky, fyziky a informati-
ky Univerzity Komenského 
v Bratislave. nestalo sa tak ná-
hodou, slovenskí astronómovia 
dosahujú v oblasti meteorickej 
astronómie medzinárodne reš-
pektované výsledky a AGO je 
pracoviskom, ktoré má v tomto 
vednom odbore pevné miesto.

Program konferencie pochopi-
teľne úzko súvisí s jej primár-
nym zameraním - meteormi. 
Profesionáli aj amatérski po-
zorovatelia si budú vymieňať 
skúsenosti a vedomosti týka-
júce sa vizuálnych, fotografic-
kých, kamerových, radarových 
a spektrálnych pozorovaní me-
teorov, ďalej sa bude hovoriť 
o pôvode a výskume mater-
ských telies v Slnečnej sústa-
ve, z ktorých tieto čiastočky 
medziplanetárnej hmoty po-
chádzajú, ako aj o technickom, 
prístrojovom a programovom 
vybavení, ktorými sa pozoro-
vania uskutočňujú.
 Okrem vedeckého programu 
bude samozrejme vytvorený 
priestor aj pre zoznámenie hos-
tí s našim regiónom a jeho zau-

jímavosťami. na každej takej-
to konferencii je pre tento účel 
vyčlenené jedno popoludnie 
a nebude tomu inak ani v tom-
to roku. Plánovaná je exkurzia 
s návštevou hradu červený ka-
meň a astronomického obser-
vatória v Modre, prípadne ďal-
ší sprievodný program podľa 
časových možností. radi by 
sme tiež návštevníkom odo-
vzdali malý darček s vinárskou 
alebo keramikárskou temati-
kou, ktorý by im pobyt u nás 
pod Malými Karpatmi pripo-
mínal. Tu sa otvára priestor pre 
prípadných sponzorov podu-
jatia na ich propagáciu na ta-
komto medzinárodnom fóre. 
Veríme, že účastníci konfe-
rencie si okrem odborných po-
znatkov odnesú aj príjemné 
dojmy z našich miest a kultúr-
ne bohatého regiónu.

T. PAULECH, P. ZIGO, 
za organizačný výbor 

IMC2018

Redakčná 
rada volila 

predsedníctvo
V piatok 12. januára 2018 sa 
uskutočnilo ustanovujúce za-
sadnutie novozvolenej redakč-
nej rady mesačníka Modranské 
zvesti. hlavným bodom progra-
mu bola voľba predsedu a pod-
predsedu rady ako hlavného po-
radného a iniciatívneho orgánu 
redakcie MZ. Spomedzi jednot-
livých návrhov bola jednohlasne 
zvolená za predsedníčku člen-
ka rr MZ ing. Miriam Fuňová 
a podpredsedom sa stal člen rr 
MZ JUDr. Vladimír neuschl. 

(red)
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Spomienka na Samuela Zocha
Modra je miestom s množstvom tradícií, typickým svojrázom 
a špecifickou atmosférou. Túto jedinečnú atmosféru spoluvy-
tvárajú aj ľudia a najmä osobnosti, ktoré v Modre žili, či žijú. 
Takouto osobnosťou bol aj modranský evanjelický farár, prvý 
bratislavský župan, biskup a politik Samuel Zoch.

Samuel Zoch bol vy-
menovaný za mod-
ranského evanjelické-
ho farára v roku 1908 
v čase, kedy mal iba 
26 rokov. Zoch nastú-
pil na prvé farárske 
miesto s oduševne-
ním mladého člove-
ka. Mladý vek mu vô-
bec nebránil zapojiť 
sa do rozpracovaných 
aktivít po predchod-
covi Pavlovi Zocho-
vi. naopak, bol mu 
devízou. Mladý Zoch 
prevzal cirkevné zá-
ležitosti, redaktorskú 
prácu v časopise Stráž 
na Sione aj starostli-
vosť o modranský si-
rotinec. Zapojil sa aj 
do politického života. 
V čase pred prevratom 
bol pri aktivizácii Slo-
venskej národnej strany a spo-
luzakladateľom bratislavskej 
pobočky Slovenskej národ-
nej rady. Po rozpade monar-
chie ako jedna zo slovenských 
politických elít cestoval na 
zhromaždenie do liptovské-
ho Mikuláša, kde predložil 

už skoncipovaný základný 
text Martinskej deklarácie. 
Po vzniku československej 
republiky to bol práve Samu-
el Zoch, kto získal s funkciou 
prvého bratislavského župa-
na aj neľahkú úlohu konsoli-
dovať problémy viacnárod-

nostnej Bratislavy. Túto úlohu 
zvládol bez väčších konflik-
tov, čím si zaslúžil aj uznanie 
maďarských a nemeckých elít. 
Samuel Zoch bol človek zása-
dový. Aj to bol dôvod prečo 

v roku 1919 županský 
úrad opustil. Svoje sily 
sústredil opäť pre cir-
kev a najmä pre mesto 
Modru. Ako biskup zá-
padného dištriktu a naj-
mä vplyvný človek sa 
zaslúžil o povznesenie 
mesta Modry v kul-
túrnej, spoločenskej 
aj v politickej oblasti. 
Modra sa stala vďaka 
Zochovi načas sídlom 
okresu a navštívil ju 
rad významných štát-
nych návštev. Vďaka 
Zochovi bola do Mod-
ry presídlená vinár-
sko-ovocinárska škola 
a založená slovenská 
evanjelická dievčenská 
škola. 
Výnimočným poči-
nom v Zochových ši-
rokých aktivitách bolo 

aj zveľadenie letoviska har-
mónia alebo založenie a vede-
nie účastinárskej spoločnosti 
v modranskom keramickom 
podniku, ktorý sa preslá-
vil ako Slovenská keramika 
v Modre. 
V tomto roku si Modra pripo-

mína 90. výročie smrti Samue-
la Zocha. Biskup Zoch zomrel 
4. januára 1928, ako 45 ročný 
v najlepšom veku, kedy si mu-
ži začínajú často užívať vybu-
dovanú kariéru. V tomto veku 
bola však už Zochova kariéra 
zavŕšená a bola taká rozsiahla, 
že by sa ňou mohli pochváliť 
naraz viaceré osobnosti.
Samuel Zoch zostane navždy 
zapísaný v Modre ako jedna 
z najväčších osobností, ktorú 
je potrebné s úctou a hrdos-
ťou pripomínať. Uvedomujem 
si zodpovednosť, ktorú mám 
k tejto osobnosti a z tohto dô-
vodu sme sa spolu s vedením 
mesta rozhodili tento rok ve-
novať osobnosti Samuela Zo-
cha, ako aj storočnici vzniku 
československej republiky. 
Viacerými pripomienkami a aj 
konkrétnymi aktivitami sa 
chce aj mesto Modra posta-
rať o dôstojnú spomienku na 
spoluzakladateľa českoslo-
venskej republiky, rodoľuba 
a spoluobčana Samuela Zo-
cha.
Samuel Zoch bol človek, kto-
rý sa nikdy nebál bez zbytoč-
nej arogancie, ale s dôrazom 
a vzácnou pokorou vysloviť 
názor, realizovať svoje sny a s 
plným nasadením vykonávať 
zverené poslanie. Jeho príbeh 
nech je nám svetlým príkla-
dom ako ísť ďalej, rozmýšľať 
a najmä usilovne pracovať.

Juraj PETRAKOVIČ,
primátor 

Po stopách Ludevíta Velislava Štúra
Modranský turistický spolok organizoval v sobotu 13. 1. 2018 
pravidelnú spomienkovú vychádzku pri príležitosti 162. výročia 
úmrtia Ľ. Štúra. Každoročne si pripomíname osobnosti našich 
dejín, Štúrovcov, ich odkaz a prínos pre ďalšie generácie. 

Pri hrobe sme štúrovcom venova-
li spomienku, zapálili sviečku, za-
spievali pieseň Kto za pravdu horí 
a na mieste zranenia sme položili 
veniec. Tu sa prítomným priho-
vorila Katarína Bencová a Karol 
Kantek. Priblížili sme si niektoré 
udalosti zo štúrovho života a je-
ho posledné dni v Modre. Pripo-
menuli sme si slová štúrovho po-
tomka ivana štúra, ktorý povedal: 

„Ak majú byť na niečo užitočné 
oslavy a výročia, tak predovšet-
kým na to, aby sme sa zamysleli, 
čo sme dlžní Štúrovi, jeho myšlien-
kam a cieľom, ktoré presadzoval. 
Myslím si, že sme mu všetci dlžní 
ľudskosť, lepší prístup k ľuďom 
a hlavne vyššiu morálku.“ Touto 
vychádzkou chceme aj my vyjad-
riť, že nám záleží na našej i budú-
cej generácii. (kb)
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Januárová spomienka na Štúrovcov
Mesto Modra si aj v tomto roku pripomenulo významné osob-
nosti našich národných dejín bratov Ľudovíta a Karola Štúrov-
cov. Pri príležitosti 162. výročia úmrtia Ľudovíta a 167. výročia 
úmrtia jeho brata Karola sa uskutočnila v nedeľu 14. januá-
ra 2018 pietna spomienka. Obe významné osobnosti dali nášmu 
mestu známy prívlastok - štúrovské. 

V rámci slávnostných Služieb Bo-
žích slúžených v evanjelickom 
kostole sa spomienky zúčastnili 
občania, členovia miestnej farnos-
ti Evanjelickej cirkvi a.v., zástup-
covia mesta Modry primátor Juraj 
Petrakovič a viceprimátor Marian 
Gavorník, riaditeľka SnM-Múzea 
Ľ. štúra Viera Jančovičová a za 
Bratislavský samosprávny kraj 
rastislav šenkirik a Matilda Kro-
páčková.
Primátor Modry Juraj Petrakovič 
vo svojom príhovore okrem iné-
ho povedal: „Dnes tu stojíme, aby 
sme si pripomenuli osobnosť Ľu-
dovíta Štúra, jeho zásluhy pri ko-
difikácii spisovného jazyka či poli-
tické postoje. Nedá mi však v tejto 
súvislosti nespomenúť ešte jedno 

výročie. V januári roku 1928 stál 
na tomto mieste v evanjelickom 
kostole v Modre biskup Jur Ja-
noška a mal pohrebnú kázeň za 
Samuela Zocha. Uplynulo už 90 
rokov od smrti tohto modranské-
ho evanjelického farára, prvého 
bratislavského župana a biskupa. 
A bol to práve on, kto po rozpa-
de monarchie privádzal Modra-
nov i návštevníkov všetkých zhro-
maždení a osláv k hrobu Ľudovíta 
Štúra. A tak prvá cesta účastníkov 
národného zhromaždenia po vzni-
ku československej republiky vied-
la práve k Štúrovmu hrobu. Túto 
cestu Zoch opakoval takmer vždy, 
pri štátnych návštevách a osla-
vách. Nikdy na Ľudovíta Štúra 
a jeho odkaz nezabudol. Táto Zo-

chova tradícia bola až dojemnou. 
To, o čom sníval Ľudovít Štúr sa 
za Samuela Zocha stalo skutoč-
nosťou. Slováci mali možnosť žiť 

v štáte po boku s českým a morav-
ským národom a úradne hovoriť 
svojim rodným jazykom. To bola 
naozaj veľmi veľká vec, o ktorú sa 
pričinil Štúr a aj Samuel Zoch“. 
Po Službách Božích umiestnili zá-
stupcovia evanjelickej cirkvi ve-
niec k pamätnej tabuli na budove 

niekdajšej evanjelickej fary a spo-
mienkový sprievod sa presunul cez 
lipovú alej na miesto posledného 
odpočinku na modranskom cin-
toríne, kde boli položené na znak 
úcty vence. Prítomní zaspievali 
hymnickú pieseň Kto za pravdu 

horí a evanjelický kňaz Ján Oslík 
predniesol modlitbu. Ľudovít štúr 
žil v Modre iba krátku dobu. Bolo 
to päť rokov. no za ten čas sa u nás 
aj vďaka nemu udialo veľa zmien 
a práve v časoch ťažkej maďarizá-
cie sa o Modre hovorilo ako o slo-
venskom meste. (red)

10. február 2018 od 1600 do 2100

Kostolná 3, Modra

Čaká Vás 
 príjemná atmosféra 

 viac ako 400 vzoriek kvalitných vín 
 guláš z diviny 

 chutné občerstvenie 
 

Predaj vstupeniek na mieste
info@svosmo.sk   033/6472579

www.svosmo.edupage.org

10.
ročník

Ochutnávka vín
mladých vinárov

Študentská firma Vinárka
a Stredná odborná škola 

vinársko-ovocinárska v Modre 
Vás srdečne pozývajú na 

stretnutie milovníkov dobrých vín.

Trojkráľový výstup
Výstupom na Vysokú sa už pra-
videlne začína novoročná zimná 
horská turistická sezóna. na tú-
ru prichádzajú ľudia zo širokého 
okolia. šiesteho januára sa záro-
veň končí aj vianočné obdobie. 
Po sviatkoch a oddychu výstup 
na najkrajší vrch v Malých Kar-
patoch každého príjemne naštar-
tuje do nového roka. Tentokrát 

Vysoká vítala turistov v posled-
nej a najnáročnejšej časti ťažko 
zdolateľným, šmykľavým a bla-
tistým terénom. nejeden nad-
šenec sa v blate aj pokotúľal. 
Vrchol Vysokej sa postupne za-
haľoval do hmly, objavil sa sneh 
a studený vietor dotvoril pravú 
zimnú atmosféru. Odmenou za 
námahu tentokrát neboli výhľa-
dy, ale srdečné zvítania s pria-
teľmi, priania do nového roku či 
oslava narodenín. nový rok sa 
začal aj prácou v teréne. členo-
via KST opravovali značky a na 
vrchole osadili nový klobúk na 
turistickom značení. Postupne 
vymenia alebo doplnia ochran-
né kryty aj na ďalších značkách.  
A aký je recept na zlepšenie ná-
lady? Zaručene pohyb v príro-
de! nech je toto zároveň aj po-
zvánkou na ďalšie výlety a čas 
strávený v nevyčerpateľnom 
zdroji krásy.

Katarína BENCOVÁ, 
Turistické informačné 

centrum ModraFO
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Poslanci BSK volili vicežupanov a predsedov komisií
Župní poslanci sa na svojom prvom pracovnom zasadnutí 
Zastupiteľstva BSK dohodli nielen na harmonograme za-
sadnutí pre tento rok, ale aj na menách členov a predsedov 
jednotlivých Komisií BSK a najmä na menách troch vice-
županov. Traja podpredsedovia BSK budú mať vyhradené 
oblasti, za ktoré budú zodpovední.

„Dnes sme zvolili vicežupanov 
a teším z toho, že sme sa väčši-
novou podporou zhodli a zvoli-
li troch kvalifikovaných odbor-
níkov. Tí zastrešia tri kľúčové 
oblasti a to dopravu, sociálne 
služby a životné prostredie. Na 
najbližšie obdobie nás čakajú 
dva kľúčové kroky. Prvým bude 
schválenie rozpočtu v januári 
a druhým veľkým krokom bude 
programové vyhlásenie BSK. 

To bude presne sto dní od ná-
stupu do funkcie, teda 13. mar-
ca 2018,“ povedal bratislavský 
župan Juraj Droba. 
novozvolené poslankyne a po-
slanci zastupiteľstva Bratislav-
ského samosprávneho kraja na 
svojom prvom pracovnom za-
sadnutí schválili oba body, kto-
ré mali v programe. Súčasťou 
hlasovania boli aj traja kandidá-
ti na podpredsedov BSK. Svoj 

post poslankyne a aj vicežupan-
ky obhájila starostka Podunaj-
ských Biskupíc Alžbeta Ožval-
dová, ktorá bude mať na pod 
palcom oblasť dopravy, druhou 
vicežupankou sa stala Elena 
Pätoprstá zodpovedná za ob-
lasť životného prostredia a tro-
jicu podpredsedov BSK uzatvá-
ra Mikuláš Krippel, ktorý bude 
mať na starosti sociálnu oblasť, 
ktorej sa profesionálne venuje 
už viac rokov.
Zvolení boli aj jedenásti pred-
sedovia komisií BSK. Mandá-
tovú komisiu povedie Zuzana 
Schwartzová, Finančnú komi-
siu istván Pomichal, komisiu 
na ochranu verejného záujmu 

Peter Tydlitát. Predsedom ko-
misie dopravy sa stal Ján Bu-
ocik, komisie kultúry Zuzana 
rattajová, komisie životného 
prostredia, regionálneho roz-
voja a územného plánovania 
Martin Vlačiky, Komisie škol-
stva, športu a mládeže Juraj 
Jánošík, komisie európskych 
záležitostí, regionálnej spo-
lupráce a cestovného ruchu 
Barbora Oráčová, komisie 
majetku, investícií a verejné-
ho obstarávania Mária hudá-
ková, komisie zdravotníctva 
a sociálnych záležitostí Juraj 
štekláč a za predsedu dotač-
nej komisie bol zvolený Du-
šan Pekár. (bsk)

Odborné praxe vo Švajčiarsku pre 
šikovných mladých ľudí zo Slovenska
Príležitosť na vzdelávanie, spoznávanie a zarobenie

Každý mladý človek túži po 
poznávaní, mnohí sa chcú na-
učiť niečo nové, najmä v no-
vom prostredí, najlepšie v ko-
lektíve seberovných priateľov 
a v neposlednom rade zarobiť 
si prostriedky na svoje ďalšie 
sebazdokonaľovanie a zábavu. 
A  na to je príležitosť vo švaj-
čiarsku prostredníctvom od-
borných praxí v zariadeniach 
cestovného ruchu - hoteloch, 
penziónoch a reštauráciách. 
Praxe sú určené pre mladých 

ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, 
ktorí ovládajú bežnú hovorovú 
nemčinu a majú chuť a odvahu 
byť 4 mesiace mimo domova, 
pracovať v kolektíve ľudí, ktorí 
hovoria inou rečou a byť ochot-
ní poskytovať služby domácim 
a zahraničným návštevníkom 
vo švajčiarsku. 
Podmienkou je absolvovanie 
výberového konania vo feb-
ruári na letnú sezónu a v sep-
tembri na zimnú sezónu. čo im 
za to ponúkne odborná prax? 

Dva týždne intenzívneho ško-
lenia v oblasti obsluhy, some-
lierstva, ochutnávok vína, sy-
rov a iných dobrôt švajčiarskej 
kuchyne, jednodňová exkurzia 
do niektorého z kantónov vo 
švajčiarsku v školskom hoteli 
v luzerne. A to všetko v spo-
ločnosti mladých ľudí z via-
cerých európskych krajín. Po 
dvoch týždňoch absolven-
tov kurzu zavezie švajčiarsky 
partner do jednotlivých zaria-
dení cestovného ruchu v kan-
tóne Graubünden, kde sa za-
poja do práce v obsluhe alebo 
v kuchyni. Podľa doterajších 
skúseností absolventov odbor-
ných praxí, majú majitelia za-
riadení cestovného ruchu vo 
švajčiarsku porozumenie pre 
mladých brigádnikov a sna-
žia sa im vychádzať v ústrety. 
Odborná prax v letnej sezó-
ne trvajúcej od polovice júna 
do začiatku októbra umožňuje 
brigádnikom vo voľnom čase 
venovať sa horskej turistike, 
spoznávaniu horských stredísk 
cestovného ruchu i jednotli-
vých miest v kantóne alebo 
vo švajčiarsku. V zimnej se-

zóne trvajúcej od polovice de-
cembra do začiatku apríla je tu 
bohatá ponuka využitia voľné-
ho času prostredníctvom zjaz-
dového lyžovania a lyžiarskej 
turistiky v svetoznámych stre-
diskách cestovného ruchu ako 
sú St. Moritz, Klosters, Davos, 
lenzerheide a iné. Za kvalitnú 
prácu samozrejme patrí aj pat-
ričná odmena. Tá sa pohybuje 
od 776 chF za mesiac v čis-
tom (v roku 2017), okrem toho 
sú príplatky za prípadnú prácu 
nadčas a sprepitné. Okrem to-
ho každý absolvent odbornej 
praxe obdrží po jej skončení 
hodnotenie a vysvedčenie, kto-
ré mu pomôže hľadať si prácu 
doma i v zahraničí. Pokiaľ ste 
sa rozhodli pre odbornú prax 
vo švajčiarsku, odporúčame 
Vám navštíviť web. stránku 
združenia - www.swiss-slovak-
tourism.sk, kde sú aktuálne in-
formácie o nadchádzajúcej od-
bornej praxi a kontaktné údaje 
na združenie a predbežne sa 
prihlásiť na e-mailovej adrese: 
peter.patus1@gmail.com. Sta-
čí uviesť vaše meno, priezvis-
ko a e-mailovú adresu. Budeme 
vás obratom kontaktovať. na 
stretnutie so záujemcami o od-
bornú prax v letnej sezóne 2018 
na najbližšom výberovom ko-
naní vo februári 2018 vo Zvo-
lene sa tešíme. Peter PATÚŠ,

riaditeľ združenia

tel.: 0944 646 718

» kompletná úprava psov aj mačiek
» SPA, perličkové kúpele, zábaly
» odstraňovanie zubného kameňa
 ultrazvukom bez sedácie a narkózy
» chovateľské potreby
» semináre, kurzy

MODRA

DUBOVÁ
Hlavná 87

Vajanského 73

DOCK FOR DOGS
DOCKFOR DOGS

SALÓN PRE PSOV

“ten najlepsí prístav pre vásho milácika”
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BSK: Siedmy ročník čitateľskej súťaže
15. januára odštartoval siedmy ročník čitateľskej súťaže „Vráť-
me knihy do škôl“, do ktorej môžu mladí čitatelia poslať svoj tip 
na dobrú knihu. Súťaž je veľmi obľúbená medzi deťmi a ško-
lákmi materských, základných aj stredných škôl na Slovensku.

„Minulý rok prišlo do súťaže 
„Vráťme knihy do škôl“ viac ako 
8 000 textov a kresieb od mladých 
čitateľov. Veríme, že tento rok bu-
de toto číslo ešte vyššie,“ vyjad-

ril sa predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraj Dro-
ba. Siedmy ročník súťaže „Vráť-
me knihy do škôl“ potrvá do 15. 
marca 2018. Žiaci materských, 

základných aj stredných škôl tak 
budú môcť dať ostatným tip na 
svoju obľúbenú knihu. Stačí po-
slať krátky text (polstranovú esej) 
o prečítanej knihe, ktorú si sami 
zvolili a to prostredníctvom we-
bovej stránky www.vratmekni-
hydoskol.sk, kde si súťažné prí-
spevky zaregistrujú. Dôležité je 
v texte popísať dôvody, pre ktoré 

si vybrali konkrétnu knihu, čím 
ich zaujala a popísať čo im dielo 
prinieslo. škôlkari nakreslia ob-
rázok na základe učiteľom alebo 
inou osobou prečítaného textu. 
Žiaci i. stupňa základných škôl 
môžu poslať buď text, obrázok 
alebo oboje. 
Spoluorganizátorom celoslo-
venského knižného projektu je 
Bratislavský samosprávny kraj, 
spolu s ABcknihy.sk a vydava-
teľstvom ikar. (bsk, red)

Nothing about us without us alebo Nič o nás bez nás
Moje tri dni v Bruseli!
Práve tento slogan bol hlavným mottom 4. zasadnutia Európ-
skeho parlamentu zdravotne postihnutých v Bruseli, ktorého 
sa v dňoch 5. - 7. decembra, na pozvanie europoslankyne Ja-
ny Žitňanskej, zúčastnili aj členovia Rehabilitačného stredis-
ka Claudianum v Modre. Pozvanie byť súčasťou slovenskej 
delegácie ľudí s postihnutím dostal jeden klient s asistentom. 
Výber padol na pána Štefana Matiašovského, ktorý je v Clau-
diane považovaný za mladého muža s rozhľadom, aktívnym 
záujmom o dianie naokolo a spoznávanie sveta. Svoje pozoro-
vania a zážitky často vkladá do krátkych písaných poviedok 
a zamyslení, preto bolo jeho úlohou priniesť z Bruselu repor-
táž písanú formou denníka, z ktorej kúsok vám ponúkame...

V decembri som bol na zaují-
mavom výlete v Bruseli. šli sme 
tam so Saškou Dzurekovou na 
pozvanie pani europoslankyne 
Jany Žitňanskej. Jedným cieľom 
bolo doručiť jej osobne vianočné 
pohľadnice, ktoré si u nás objed-
nala. Druhým cieľom bolo zú-
častniť sa na štvrtom zasadnutí 
Európskeho parlamentu zdravot-
ne postihnutých a priniesť z neho 
reportáž. 

Utorok 5. 12. 2017
ráno som musel vstávať o 5.30. 
Odchádzali sme do Bratislavy, 
kde nás už čakal autobus. Bol 
úplne plný, veľká skupina ľu-
dí. Okrem nás tam boli ľudia 
na vozíčkoch, nevidiaci, nepo-
čujúci a ich asistenti, mamička 
so synom s Downovým syndró-
mom a iní. Z viedenského letis-
ka nám o 9.30 letelo lietadlo do 
Belgicka. Predtým sme ale mu-
seli prejsť aspoň dvoma prísny-
mi kontrolami. no čo vám bu-
dem hovoriť! Mali sme riadnu 
rozcvičku. A to sme nevedeli, že 
v ten deň nás to čaká ešte niekoľ-
kokrát v bruselskom parlamente. 

let do Bruselu trval 1 hodinu 40 
minút. Ponáhľali sme sa do parla-
mentu. Po obede nám porozprá-
vali o tom, ako vlastne funguje 
Európsky parlament a stretli sme 
sa už aj s pani Žitňanskou. Večer 
nám premietali slovenský doku-
mentárny film s názvom „nehod-
ní žitia“, ktorý rozprával o výle-
te slovenských vozíčkarov do 
Osvienčinu, aby si tak pripome-
nuli zverstvá, ktoré páchali nacis-
ti počas druhej svetovej vojny aj 
na ľuďoch s postihnutím. Bolo to 
smutné, ale pravdivé a poučné.

Streda 6. 12. 2017
ráno sme mali budíček o 6.30 
a po raňajkách sme šli znova do 
parlamentu. Začínali sme znova 
kontrolou (smiech). V ten deň 
sme boli v rokovacej sále, kde 
bolo spomínané zasadanie. Sála 
bola obrovská a postupne sa za-
pĺňala ľuďmi. Boli tam zástup-
covia z 23 krajín Európskej únie 
s rôznymi postihnutiami a ich 
asistenti. Všetci sme dostali na 
uši sluchadlá, v ktorých bol pre-
klad, pretože rečníci hovorili vo 
viacerých jazykoch. Veľa sa ho-

vorilo o právach ľudí s postih-
nutím, ktoré nie sú rovnaké vo 
všetkých krajinách. napríklad si 
pamätám, že nie vo všetkých kra-
jinách Európskej únie majú prá-
vo ísť voliť aj ľudia s mentálnym 
postihnutím. U nás to umožnené 
už máme. 

Štvrtok 7. 12. 2017
V tento deň sme si už len stihli 
pozrieť katedrálu, kde som za-
pálil sviečku za všetkých kama-
rátov v claudiane a ich rodiny. 
Pozreli sme si aj múzeum a mu-
seli sme ísť domov. Keď sme boli 
v lietadle a šli sme pristáť, v diaľ-
ke som zbadal večernú vysvie-

tenú Viedeň. Bolo to pekné. na 
Brusel budem mať stále krásne 
spomienky (úsmev).
štvrté zasadnutie Európskeho 
parlamentu zdravotne postihnu-
tých sa venovalo trom kľúčovým 

právam zo Svetového dohovoru 
o právach ľudí s postihnutím a to 
právu voliť pre všetkých ľudí bez 
rozdielu, rovnoprávnosti v uplat-
ňovaní sociálnych práv pre všet-
kých občanov EÚ a právu na 
prístup k informáciám vo for-
me, ktorá je pre dané postihnutie 
zrozumiteľná, s právom účasti na 
verejných fórach, diskusiách, po-
litike. napriek tomu, že sa všetky 
krajiny EÚ pokladajú za demo-
kratické a teda deklarujúce slo-
bodu v uplatňovaní práv svojich 
občanov, pravdou je, že vo všet-
kých existuje ešte príliš veľa ba-
riér, ktoré kladú svojich občanov 
do pozície rovných a rovnejších. 

Konfrontovať s tým 
sa musia najmä ľu-
dia, ktorí sú nosite-
ľom nejakého postih-
nutia a teda nejakým 
spôsobom nespĺňajú 
celospoločenskú nor-
mu. Zostáva tu preto 
pre nás všetkých ešte 
veľký priestor na za-
myslenie, prácu a ná-
pravu. A ako sa to 
týka nás ostatných? 
Slovami Maureen 
Piggot, členky vý-
konného výboru Eu-
rópskeho fóra postih-
nutých pri EP: „Kým 
aj posledný človek 
v tejto spoločnosti 

nebude slobodný v uplatňovaní 
svojich práv, nikto z nás nebude 
slobodný.” 

Štefan MATIAŠOVSKÝ 
a Alexandra DZUREKOVÁ 

za RS Claudianum
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„Počúvaj hlas lesa a on sa ti odmení“
Aktivity OZ Priatelia lesa v roku 2017
OZ Priatelia lesa je občianskym trampským združením za-
ložením v roku 2003, ktoré združuje 6 dnes už legendárnych 
trampských osád v Modre a okolí a to T. O. Čierny Medveď, 
T. O. Geronimo, T. O. Biela Hviezda, T. O. Pavučina, T. O. 
Manitoba a T. O. Brezička. Týchto 6 osád združuje viac ako 
40 aktívnych vyznávačov života v nedotknutej prírode, kto-
rí okrem tradičných potlachov, výročných ohňov, pochodov, 
čistenia studničiek aktívne vypomáhajú tiež Lesom Modra, s. 
r. o. so zalesňovaním, zhotovovaním oplotenia proti zveri, lik-
vidáciou nefunkčných oplotení, uhadzovaním haluziny, a to 
v celkovom rozsahu 400 hodín ročne. 

Aj v uplynulom roku sme si za-
makali na siedmych brigádach, 
pričom sme zlikvidovali dve 
oplotky v obore mestských le-
sov, vyčistili úsek lesa nad čer-

mákovou lúkou, kde sme robi-
li prerezávku smrečiny a tiež 
uhadzovanie haluzoviny, záro-
veň sme obnovili kompletne ce-
lé dažďové odrážky smerom od 
Vápenky k hvezdárni a prehĺbi-
li a prečistili rigol, ktorý zvádza 
dažďovú vodu v danom úseku. 
Posledná tohoročná brigáda sa 
uskutočnila v chladnom, veter-
nom a daždivom počasí na Ka-
tarínu 25. novembra 2017, keď 
sme aj napriek počasiu, ktoré 
k nám nebolo naklonené úspeš-
ne dokončili dopilovanie a uhá-
dzanie smrečiny (v úseku nad 
čermákovou lúkou na hrani-
ci mestských a štátnych lesov), 
ktorá je v Malých Karpatoch 
oslabená najmä námrazovou 
kalamitou, čoho dôsledkom do-
chádza k postupnej devastácii 
týchto stromov, ktoré taktiež tr-
pia aj nedostatkom vlahy v dô-
sledku globálneho otepľovania, 
ktoré tento rok citeľne zasiahlo 
aj slovenské horstvá. na tejto 
brigáde sa svojím maximálnym 
nasadením vyznamenal 
kamarát lukke z osady 
Geronimo, ktorý v daž-
di a vetre rezal s moto-
rovou pílou popadané 
smrekové porasty. 
Združenie však neza-
háľalo ani v iných čin-
nostiach. V sobotu 29. 
apríla sme založili no-
vodobú tradíciu výšla-
pov - prvým jarným 
výšlapom na vrch Vy-
soká za hojnej účasti 
kamarátov z viacerých 
okolitých osád. Tra-
dičný ii. výročný oheň 
Priateľov lesa bol sláv-
nostne zapálený v so-
botu 20. mája v krás-

nom prostredí čermákovej lúky, 
pričom sa konali aj tradičné sú-
ťaže: beh s ešusom naplneným 
po okraj vodou cez prekážkovú 
trať, hľadanie cukríkov v múke 
bez použitia rúk, rýchlostný beh, 
hod podkovou a nechýbala tiež 
tradičná lukostreľba. Zo súťaží 
mali najväčšiu radosť naši naj-
mladší osadníci, ktorí si pomaly 
začínajú privykať na život v prí-
rode. Takéto aktivity prinášajú 
úplne iný relax a dajú sa pri nich 
zažiť krásne nazabudnuteľné prí-
behy a dobrodružstvá než tie, 
ktorým súčasná mladšia gene-
rácia dáva prednosť a trávi svoj 
voľný čas vysedávaním pred tab-
letmi a počítačmi. romantické 
tóny trampských evergreenov sa 
ešte dlho do noci niesli po lúke, 
ktorá bola ožiarená plápolajúcim 
ohníkom a vyletujúcimi iskrami 
a temnou bezhviezdnou mrakmi 
posiatou oblohou. Za skvelú fa-
zuľovicu na tejto akcii ďakujeme 
najmä kamarátovi červíkovi, še-
rifovi osady Manitoba. V júni sa 
členovia združenia zúčastnili už 
50. výročného ohňa osady čier-
ny Medveď, (ako ten čas letí...) 
pričom na tejto akcii sa zišlo viac 
ako 200 kamarátov z čiech a Slo-
venska. na nádhernom osadnom 
fleku sa hralo a spievalo do sko-
rých ranných hodín. V augus-
te sme spoločne oslávili okrúhle 
výročia dvoch kamarátov na osa-
de Geronimo - kamarát Bundy 
oslávil 60-tku a kamarát Golem 

50-tku. Aj na tomto podujatí sa 
zúčastnilo množstvo kamarátov 
a kamarátiek z viacerých osád 
a nechýbali ani kamaráti z Prie-
vidze. Presne na 99. výročie vzni-
ku čSr združenie zorganizovalo 
za značne chladného a daždivého 
počasia svoj ii. jesenný výšlap na 
vrch Kukla. 
členovia združenia sa tiež zú-
častnili mnohých ďalších podu-
jatí (výšlapov, výročných ohňov 
a potlachov), ktoré organizovali 
kamaráti v priebehu roka 2017. 
Záverom by som z celého srdca 
poďakoval všetkým, ktorí sa ne-
zištne zúčastňovali brigád a ak-
tivít združenia. V budúcom ro-
ku budeme v nastúpenom kurze 
pokračovať a opäť upravíme 
a vyčistíme našu malokarpat-
skú prírodu za aktívnej spolu-
práce s lesmi Modra, do ktorej 
sa vždy radi vraciame, aby sme 
v nej načerpali pozitívnu energiu, 
aby mohli lesy slúžiť ešte ďalším 
generáciám. Treba dávať tento 
úžasný ekosystém za vzor naj-
mä nám ľudom, pretože „v les-
nom spoločenstve“ komunikujú 
medzi sebou nielen stromy, ako 
dominantné jedince týčiace sa 
nad krajinou, ale svoje rozhovory 
vedú aj kríky, trávy, rastliny, kto-
ré si vysielajú vzájomné signály. 
V súčasnej hektickej a uponáhľa-
nej dobe nepadne nič lepšie ako 
prechádzka po prírode v ktorom-
koľvek ročnom období. 

Kamarát Arťo, 
Artúr SOLDÁN, 

predseda OZ Priatelia lesa, 
šerif bývalej osady 

T. O. Zálesák 

Modranskí 
seniori 

pozývajú
 � Výbor Jednoty dôchodcov 

Slovenska v Modre oznamu-
je seniorkám a seniorom mesta, 
že aj v roku 2018 pokračujeme 
v dlhodobej súťaži hry Petang. 
Priaznivci tejto zaujímavej hry 
príďte sa prihlásiť do klubu 
v Mestskom centre sociálnych 
služieb na Súkenickej ul. a to 
každý utorok od 15.00 - 19.00, 
v stredu od 14.00 - 17.00 a v pia-
tok od 15.00 - 19.00 hodiny. Pri-
hlasovať sa môžete až do 28. 2. 
2018. hracie termíny a miesto 
uskutočnenia zápasov budú včas 
oznámené.

 � Okresný výbor JDS Sloven-
ska v Pezinku organizuje troj-
dňový poznávací zájazd do 
Krakova v termíne od 19. do 
21. apríla 2018. cena pre čle-
nov je 130 €. V cene je zahrnu-
tá doprava autobusom, poistné, 
2x ubytovanie v blízkosti cen-
tra mesta, 2x raňajky a večera, 
prehliadka mesta so sprievod-
com, vstup do hradu wawel, do 
katedrály, Mariánskeho kosto-
la a do soľnej bane wieliczka. 
Odchod je plánovaný 19. aprí-
la spred parkoviska pred KDĽš 
v Modre o 5.30 a z Pezinka pred 
železničnou stanicou o 6.00 h. 
Prihlášky a platbu prijíma Mgr. 
Mária Miškeríková a to do 15. 
2. 2018. (jds, red) FO
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Spomienka
Dňa 29. januára 2018 uplynie rok, čo dotĺklo lás-
kavé srdce našej milovanej mamy a starej mamy 
Pavlíny Brezinovej, rod. Mikovičovej. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú dcéry Eva a Pavlína s rodinami.

Tichá spomienka
Dňa 20.01.2018 uplynie rok čo nás vo veku 82 ro-
kov navždy opustila naša mamička, babička a pra-
babička Mária hrablíková. S láskou spomínajú dcé-
ra norika, vnučky Dominika a Katka s rodinami. 
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Tichá spomienka
Dňa 22. 1. 2018 uplynulo 30 rokov, čo nás opustila naša láskavá ma-
ma Mária ružičková a 3. 8. 2018 to bude 18 rokov od smrti nášho 
otca Vojtecha ružičku. Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im prosím 
tichú spomienku. S láskou a vďakou spomínajú dcéra Mariena a syn 
Eduard s rodinami.

Spomíname
nezabúdame, že dňa 19. 1. 2018 uplynie 40 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec a dedko Pavel Am-
bro. S láskou spomínajú dcéra Eva a syn Pavel s ro-
dinami. 

Spomienka
22. januára 2018 sme si pripomenuli 10. výročie, 
kedy náš navždy opustila naša drahá mama, bab-
ka a prababka Kamila Kľúčiková, na ktorú s láskou 
a úctou spomína celá rodina. 

Tichá spomienka
Dňa 26. 1. 2018 uplynie 15 rokov od smrti našej 
milovanej mamičky, babičky a prababičky heleny 
Peškovej. S láskou v srdci spomína celá rodina.

Spomienka
Dňa 5. 1. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie od 
úmrtia našej mamy, babky, prababky a svokry he-
leny Agnerovej. S úctou a láskou spomína syn Sta-
nislav s manželkou idou, vnučka Janka s priateľom 
Máriom, Stanka a pravnučka Amy. Zároveň 3. 2. 
2018 si pripomenieme jej nedožitých 86 rokov. 

Ďakujeme
Smútiaca rodina ďakuje všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojim 
manželom a otcom Jánom liberčanom. Smútiaca 
rodina.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim synom Branislavom Juranom. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Taktiež chceme poďakovať za pomoc pri 
vybavovaní náležitostí spojených s poslednou rozlúčkou pani matri-
kárke Eve hornáčkovej a za dôstojnú poslednú rozlúčku pani Marte 
Dugovičovej. Smútiaca rodina.

Narodili sa:
Barica Emily 18. 12.
Ferkodič Marko 27. 12.
Ferkodičová Zara 27. 12.
Matuškovič Alex 14. 12.
Melichar Matej 29. 12.
Vittek Simon 21. 12.
Zezula Gabriel 27. 12.

Opustili nás:
liberčan Ján, 70 r. 6. 12.
Srnánková helena, 90 r. 11. 12.
lalíková Mária, 92 r. 15. 12.
MVDr. P. Minárik, 61 r. 17. 12.

Jubilanti:
90 ročná

Fialová Anna 27. 1.
85 roční

Krchníková Magdaléna 17. 1.
Strýčková Františka 17. 1.

SpoločenSká kronika

80 roční
Fleischhacker Ján 29. 1.
Grancová Sidónia 22. 1.
hornáček Ján 15. 1.

75 roční
doc. ing. O. Olach, PhD. 1. 1.
ružek Mojmír 1. 1.
Sečanský štefan 11. 1.
Somorovská Oľga 1. 1.
šoka štefan 31. 1.
MUDr. Tóthová Malvína 29. 1.

70-roční
číž Samuel 1. 1.
horváth August 6. 1.
horváthová Anna 15. 1.
Kováč rudolf 16. 1.
lepšíková Anna 25. 1.
Vestenická renáta 26. 1.

Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
evidencia obyvateľstva MsÚ

Štatistika obyvateľstva mesta 
Modra za rok 2017

Počet obyvateľov k 31. 12.:
Muži 4451
Ženy 4753
Spolu 9204

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12.:
Deti do 3 rokov 298
Deti 3 - 6 rokov 262
Deti 6 - 15 rokov 820
Mládež 15 - 18 rokov 208
Dospelí 18 - 60 rokov 5369
Dospelí nad 60 rokov 2247

Pôrodnosť, úmrtnosť a migrácia za rok 2017:
Počet narodených detí 97
Počet prisťahovaných obyvateľov 194
Počet zomrelých 78
Počet odsťahovaných obyvateľov 201

Spracovala: Eva HORVÁTHOVÁ, evidencia obyv. MsÚ Modra

Spomienka
Dňa 29. 1. 2018 si pripomíname 9. výročie úmr-
tia našej drahej mamičky a babičky lýdie Minde-
kovej. S láskou a vďakou spomínajú manžel a deti 
s rodinami.

S láskou 
spomíname
Dňa 26. 1. 2018 uplynie 12 rokov čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a starý otec Jozef 
Slovák. S láskou spomína smútiaca rodina.
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Besedovali pri vianočnej kapustnici
V predvianočnom období zorganizovala Nezisková organizácia 
rozvoja vidieckej turistiky v Modre besedu 25 modranských 
seniorov s historikom a športovcom Karolom Kantekom. Be-
seda sa konala v pivničných priestoroch Matik v Modre pri 
chutnej vianočnej kapustnici od Jozefa Rybára a pohári mla-
dého modranského vína. Karol je výborný rozprávač, ktorý sa 
v súčasnosti venuje výskumu osobnosti nášho velikána Ľudo-
víta Štúra. Historické dokumenty ako nadšený amatér chodí 
študovať do archívov vo Viedni, Budapešti a iných miest. 

V súčasnosti pripravuje kni-
hu o Ľudovítovi štúrovi, ktorá 
prinesie aj niektoré nové po-
znatky o tejto osobnosti, ktorá 
odpočíva na modranskom ma-
lom národnom cintoríne. Bu-
de to ďalšia jeho publikácia 
po knihe o rodákovi z Mod-
ry hajnóczym. Karol priblížil 
aj okolnosti zmeny svojho ži-
votného štýlu po liečbe rako-
viny. Vyjadril svoje vnútorné 
pocity a pohnútky, ktoré ho 
k tomu mobilizovali. Okrem 
lekárskej starostlivosti hovo-
ril najmä o potrebe udržanie 
telesnej kondície a duševnej 
sviežosti. Jeho vzorom bol 
americký cyklista Amstrong, 
ktorý mal podobné zdravotné 
problémy, prekonal ich a na-
koniec bol víťazom pretekov 
Tour de France. Touto ces-
tou sa vydal i Karol. húžev-
nato trénoval cyklistiku a zú-

častnil sa na troch ročníkoch 
týchto pretekov, určených pre 
amatérov. S pomocou lekárov 
zvíťazil nad chorobou čo ho 
súčasne nakoplo venovať sa 
i plaveckému športu. Ako ro-
dák z Piešťan v mladosti tréno-
val a plával na kúpalisku Eva, 
kde vyrástla i slovenská repre-
zentantka Martina Moravcová. 
V súčasnosti úspešne reprezen-
tuje Slovensko na domácich 
i medzinárodných plaveckých 
masters pretekoch, odkiaľ si 
pravidelne donáša cenné me-
daily. Otázky sa dotkli mno-
hých modranských aktuálnych 
tém. Diskutovalo sa napríklad 
o absencii expozície modran-
ských dejín, aké majú už nielen 
všetky mestá, ale i malé obce. 
Múzeum Ľ. štúra má v depozi-
tári vzácne dokumenty, expo-
náty, ktoré by mali byť prístup-
né i verejnosti a najmä školskej 

mládeži, ktorá prichádza do 
Modry za Ľudovítom. 
O besedu s Karolom prejavili 
záujem i členovia Modranské-
ho turistického spolku v Modre. 
Do besedy sa zapojil i jubilant 
Anton Macháček, ktorý sa v no-

vembri dožil okrúhlych 75 rokov 
života. hovoril nielen o sebe, 
ale i o priateľoch turistoch, ktorí 
postavili a udržiavali turistickú 
rozhľadňu na Veľkej homoli, aj 
o činnosti Modranského turis-
tického spolku, ktorý sa venuje 
v Malých Karpatoch turistike 
a je jeden z najstarších spolkov 
na Slovensku. celú profesnú 
kariéru venoval technickým 
službám mesta, začo mu opráv-
nené patrí srdečná vďaka. Do 
diskusie sa zapojili i Miroslav 
šimko, autor publikácie „Pre-

chádzka po modranskom cinto-
ríne“, Branislav čepec, zaklada-
teľ „Galérie historických rádií“ 
v Modre, Jozef Valera a Tibor 
repta diskutovali o ďalšom roz-
voji mesta. Ďalší účastníci pred-
vianočného stretnutia ako Fedor 
Paták, Janko lichner, Branislav 
lalinský hovorili i o potrebe 
obnovy vinohradov v modran-

skom chotári a pod. Vincent Ja-
kubec, predseda spolku Vincúr, 
priblížil aktivity spolku a MVc 
pri propagácii vínnej turistiky 
pod Malými Karpatmi. Účastní-
ci priniesli i vzorky svojich vín, 
ktoré spoločne ochutnali. Pred-
vianočné stretnutie sa vydari-
lo, manželky mali tak možnosť 
doma napiecť vianočné koláče 
pre vnúčence. V podobných be-
sedách chcú organizátori pokra-
čovať.

František MACH, 
Matik Modra

Novinky v relácii Literárny podvečer 
na Rádiu Modra
OZ Femina-Klub slovenských spisovateliek oznamuje svoj-
im poslucháčom na Rádiu Modra nasledovnú zmenu. Do 31. 1. 
2018 každú druhú nedeľu o 18.00 hod. sme vám vo svojej relá-
cii s názvom Literárny podvečer približovali profily slovenských 
spisovateľov nielen z malokarpatského regiónu, ale i spisovate-
ľov a umelcov rôznych umení aj z iných oblastí Slovenska.

V reláciách sa otvárali ich po-
hľady na spoločenské témy, od-
borné odpovede na literatúru 
a počúvali ste i úryvky z pôvod-
nej slovenskej tvorby. Pod hla-
vičkou Feminy sme odvysiela-
li od 6. 10. 2013 do 31. 1. 2018 
210 relácií z toho 27 repríz. 
Aj po 1. 2. 2018 ostávame rá-
diu Modra verné a budeme sa 

vám formou dobrovoľníckeho 
vysielania ako tomu bolo do-
teraz, bez finančného zaťaže-
nia rozpočtu mesta, prihovárať 
a pokračovať každú prvú nede-
ľu v mesiaci v tom istom ča-
se v relácii literárny podvečer 
avšak už pod hlavičkou OZ li-
terárne umenie. Obohatíme pô-
vodný zámer hovoreného slo-

va o pôvodnú slovenskú hudbu 
z dielne maestra Adama hude-
ca. Dielo Adama hudeca tvorí 
vyše 500 vlastných kompozícií 
alebo úprav, ktoré sú vydané 
vo vydavateľstvách na Sloven-
sku, v rakúsku (vo vydavateľ-
stve Adler Musikverlag vyšlo 
viac ako 200 jeho orchestrál-
nych diel), ale i v nemecku, 
švajčiarsku, holandsku, An-
glicku, Slovinsku a inde. Verí-
me, že nám zachováte priazeň 
ako doteraz.

Viera VALACHOVIČOVÁ 
RYŠAVÁ, 

predsedníčka OZ 

Výstava Petra 
Cpina je 

predĺžená
Pri príležitosti životného jubi-
lea významného slovenského 
výtvarníka Petra cpina pripra-
vilo SnM-Múzeum Ľudovíta 
štúra výstavu jeho širokej tvor-
by. Výstava je predĺžená a to do 
10. februára 2018. Prijmite sr-
dečné pozvanie a pozrite si ilu-
strácie známych kníh ako Tri 
múdre kozliatka, Modré z ne-
ba, Povedala abeceda, čenko-
vej deti, Zlatá priadka, Veselá 
knižka do prvej lavice, Budká-
čik a Dubkáčik, rozprávky uja 
Klobásu a mnoho iných. Výsta-
vu nájdete v Múzeu Ľ. štúra na 
štúrovej ulici v Modre. (red)
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Do rozširujúcej sa prevádzky
hľadáme kolegov na nasledovné pozície:

 PREVÁDZKAR  KUCHÁR
 POMOCNÝ KUCHÁR
 BAR  UPRATOVANIE

BRIGÁDNICI
(kuchyňa, bar, vozenie na koni, animátor)

(TPP / skrátený úväzok / brigáda)

Životopis môžete poslať na
roman.zelenay@podgastankou.sk

bližšie informácie získate
na tel. čísle 0904 919 853
www.podgastankou.sk

Pozdrav od Pavla 
Šimu-Jurička
Ešte pred Vianocami sa aj nám 
v redakcii Modranských zvestí 
ušiel, koniec-koncov ako aj kaž-
doročne, jeden z krásnych via-
nočno-novoročných pozd ravov, 
ktoré tvorí modranský výtvarník, 
kurátor a pedagóg Pavol šima-
-Juriček. radi sa o našu radosť 
z neho podelíme aj s vami, našimi 

čitateľmi. Majstre, Vám srdečne 
ďakujeme, že si pravidelne zmys-
líte aj na nás - Modranské zves-
ti a prajeme Vám v novom roku 
veľa tvorivých síl, skvelé nápady, 
zdravie a šťastie.
 Jana KUCHTOVÁ, 

Modranské Zvesti
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Malí evanjelici potešili 
starkých pred Vianocami
Počas adventu - v sobotu 9. de-
cembra navštívila skupina detí 
a mládeže z Evanjelického a. v. 
cirkevného zboru v Modre-Krá-
ľovej seniorov v oboch stredis-
kách opatrovateľskej služby na 
Súkeníckej a na Zochovej ulici 
v našom meste. Po duchovnom 
príhovore a modlitbe zborovej 
farárky-seniorky deti a mládež 
vystúpili s adventným literár-
nym pásmom a piesňami. na-
koniec deti obdarovali seniorov 
vlastnoručne zhotovenými dar-
čekmi s adventnou a vianočnou 
tematikou, ktoré vytvorili po-

čas adventných tvorivých dielní. 
V mene cirkevného zboru ďaku-

jeme Mestu Modra za pridelenie 
dotácie na tvorivé dielne a kul-
túrne vystúpenia detí a mládeže 
z Evanjelického a. v. cirkevného 
zboru v Modre-Kráľovej.
Doc. Sidonia HORŇANOVÁ, 

evanj. farárka-seniorka

Koniec roka 2017 s Nadáciou Revia
Knižky pre deti, ale aj Charitatívny bazár a Vianočný živý or-
loj v Modre a Pezinku. Nadácia Revia i tieto Vianoce obdaro-
vávala Malokarpatský región. 

Koniec roka už tradične patrí 
medzi obdobie radosti a dob-
rých skutkov. nebolo tomu inak 
ani v nadácii revia. Dobrovoľ-
níci, darcovia a ďalší s chuťou 
pomôcť spojili sily a urobi-
li Vianoce o čosi kúzelnejšie. 
V projekte Otvor srdce, daruj 
knihu si prekvapenie pod strom-
čekom našli deti zo sociálne 
a finančne znevýhodnených ro-
dín z Malokarpatského regiónu. 
Dostali knihy od anonymných 
knižných „škriatkov“ - darcov, 
ktorí celkovo kúpili publikácie 
v hodnote 2 758 €. Darcovia 
nakupovali knižné darčeky od 
novembra do decembra v kníh-
kupectvách Folly v Modre, Ar-

tforum a Panta rhei v Pezin-
ku a Arch Books v Bratislave 
a spolu obdarovali 274 detí. na-
dácia revia s takouto podporou 
za trinásť rokov sprostredkova-
la knihy pre 2008 detí v celko-
vej hodnote neuveriteľných 17 
765 €. „Máme internet plný zá-
bavy, informácií, písmeniek aj 
obrázkov. A predsa aj moder-
ný človek, homo internetus fa-
cebookus zažíva neopakovateľ-
ný pocit, keď drží v ruke knihu, 
pohládza jej stránky, ponára sa 
do jej obsahu. Poznanie, ale aj 
emocionálny zážitok, ktorý nám 
kniha poskytuje, je skrátka neo-
pakovateľný a nenahraditeľný. 
A vždy taký aj bude. Tak ako je 

neopakovateľný pocit radosti, 
keď knihu niekomu darujeme. 
Vďaka nášmu daru deti budú 

vedieť nielen, ako sa volá naj-
vyššia hora Himalájí, koľko 
druhov vtákov u nás žije a koľ-
ko hviezd svieti na oblohe - ale 
tiež, kde hľadať dobro a zlo.“ 
hovorí o projekte jeden z jeho 
ambasádorov - spisovateľ Má-
rius Kopcsay. 
Okrem knižiek ľuďom vianoč-
nú atmosféru priniesla nadá-
cia aj spoluprácou so študent-
skou Komunitnou nadáciou 
pri Obchodnej akadémii v Pe-
zinku. študenti a ďalší dobro-
voľníci pripravili v rámci pez-
inských Vianočných trhov Živý 
orloj, kde vystúpili a divákov 
pozdravili postavy Anjela, Má-
rie, Jozefa, zvieratiek a ďal-
ších. Okoloidúci si mohli popri 

tradičnom vystúpení z arkiera 
Mestského múzea v Pezinku 
aj pomaškrtiť v stánku chari-
tatívneho bazáru, kde študenti 
pripravili dobroty a ručne vy-
robené výrobky pre všetkých 

a vyzbierali tak 350 € na revita-
lizáciu kruhového objazdu pred 
budovou ich školy, čo zrealizu-
jú na jar 2018. na modranských 
Vianočných zastaveniach Via-
nočný orloj ožil dobrovoľníkmi 
OZ Amavet klub č. 944 impulz 
a podporou OZ Ľusk. ich pred-
vedenie Troch kráľov, Anjela, 
či Mikuláša spestrili a navodili 
sviatočnú náladu aj v Modre. 
chceme úprimne poďakovať 
všetkým dobrovoľníkom a pod-
porovateľom, že za uplynulý 
rok rozdávali a posielali s na-
mi dobro ďalej a dúfame, že tak 
budú robiť aj v roku 2018 a po-
tešia tak srdcia nie len iným, ale 
aj tie svoje. 

Lucia FINKOVÁ, Revia

Jazykové kurzy 
zaznamenali 

úspech
V septembri 2017 sme získali od 
Britskej rady na Slovensku ďa-
kovný certifikát za študentov, 
ktorých sme úspešne pripravili 
na medzinárodne platné kembri-
džské skúšky z anglického jazy-
ka (B2, c1) spolu s množstvom 
stimulujúceho študijného mate-
riálu ku skúškam. Počas našej 
existencie kembridžský certifi-
kát získalo 72 študentov (pozri 
www.dugovicova.sk) a momen-
tálne sa na skúšky v júni 2018 
pripravuje ďalších 5 študentov. 
Držíme im palce. 

Elena DUGOVIČOVÁ
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Jedinečné betlehemy v Múzeu keramickej plastiky
SnM-Múzeum Ľudovíta štúra 
pripravilo v predvianočnom čase 
ojedinelú výstavu keramických 
betlehemov. inštalovaná je v Mú-
zeu keramickej plastiky na Kuku-
čínovej 15 v Modre a pozrieť si ju 
ešte môžete počas otváracích ho-
dín pracoviska. Výstavu pripravi-
li kurátorky Agáta Petrakovičo-
vá šikulová a Viera Tarkayová. 
O jedinečnosť atmosféry sa po-
staral svojou prítomnosťou nie-
len umelec a keramický majster 
Marián liška, ktorého betlehe-
my zdobia výstavnú miestnosť, 

ale aj vlastnoručne napečené do-
máce vianočné koláče z kuchyne 
kurátoriek múzea a nechýbali ani 
koledy a piesne v podaní dievčat 
z Detského folklórneho súboru 
Magdalénka a hudobníka Pet-
ra Tarkaya. Výstava Betlehemy 
bola sprístupnená v rámci dvoj-
denného mestského podujatia 
Vianočné zastavenie a bola prí-
jemným prepojením medzi dvo-
ma miestami plných predvia-
nočnej atmosféry, nádvorím 
mestskej radnice a priestormi ke-
ramického múzea. (red)

Pripomenutie si krásneho Vianočného zastavenia
Modra býva v zime pekná. A to nielen vďaka prírode, ktorá, ak 
nám počasie praje, sa vie ukázať vo svojej plnej kráse. Pekná 
býva aj predvianočným časom a prípravami na najkrajšie sviat-
ky roka. Inak tomu nebolo ani v uplynulé Vianoce. Kultúrne 
centrum a mesto Modra pripravili na nádvorí radnice jedinečné 
komorné vianočné trhy s príznačným prívlastkom „zastavenie“. 

A že sa bolo nad čím pozasta-
viť a pristaviť... Miestne zdru-
ženia a školy ponúkali milé 
darčeky, nápoje, jedlá, koláče, 
dekorácie, kováč ukázal ako sa 
kuje železo a sviečkar zasa ako 
sa robia vianočné sviečky. Vi-
deli sme výrobu oblátok, vša-
de voňal punč, varené vínko 
a vianočná kapustnica Základ-
nej umeleckej školy. Dnes už 
len spomíname a v krátkosti bi-
lancujeme. Marcela Kvetková, 
z Kc Modra za organizátorov 
vyjadrila vďaku: „Tohtoročné 
mestské vianočné trhy hodno-
tíme ako mimoriadne vydarené 
a úspešné. Spoločnými silami 

sa nám opäť podarilo vytvoriť 
na nádvorí historickej radnice 
čarovnú a priateľskú atmosfé-
ru. Rada by som poďakovala 
všetkým miestnym organizá-
ciám, združeniam, kolektívom 
i jednotlivcom, ktorý ponúkli 
svoje výrobky či pripravili vy-
stúpenie pre ostatných. Vianoč-
né trhy v našom meste tvoria 
Modrania pre Modranov a my 
sme radi, že aj tento rok boli 
tradičné a komorné. V nepo-
slednom rade ďakujem mojim 
kolegom z KC, ktorí celé trhy 
zorganizovali i kolegom z VPS, 
ktorí nám pomohli celý areál 
postaviť i zbaliť.“ (red) 
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Ďakujeme dobrým ľuďom
Vianočná zbierka pečiva
Predvianočný čas máme za sebou, no predsa sa k nemu eš-
te vráťme. Celomestské vianočné trhy s názvom Vianočné 
zastavenie nezabudli ani na benefičný rozmer. V tradičnej 
zbierke vianočného pečiva a koláčov prinášali dobrí ľudia 
svoje sladké vlastnoručne napečené dobroty a venovali ich 
sociálne slabším spoluobčanom. 

Zbierku organizoval referát so-
ciálnych vecí pri MsÚ v Modre 
v spolupráci s vedením mesta, 
poslancami mestského zastupi-
teľstva a s Kultúrnym centrom. 
Spravodlivo rozdelené koláči-
ky putovali do domovov sociál-
nych služieb, k obyvateľom sta-
cionára v nemocnici, osamelým 
seniorom, deťom z detského do-
mova a ku všetkým, ktorí to po-
trebovali a mesto im tak urobilo 
radosť z nadchádzajúcich sviat-
kov. 

Do Vianočnej zbierky peči-
va uskutočnenej 16. decembra 
2017 prispeli občania, ktorým 
v mene všetkých organizátorov 
srdečne ďakujeme: 
hana Slamková a Zuzana Ma-
chariková, Veronika hevierová, 
Zuzana riganová, Andrej Bráz-
dovič, anonymná darkyňa, ni-
koleta Vandáková, Veronika Jer-
mářová, Silvia Galanová, Marta 
Žáková „Sladký deň“- cukrá-
renská výroba, Janka Durgalo-
vá, Agáta Petrakovičová, Oľ-

ga a Dominika šebové, rodina 
Zigová, Daniela Uherčíková, 
naďa chobotová, lucia Fra-
ňová, Adela Brimichová, rodi-
na hektoríková, Zš Ľ. štúra, 
Jarmila Bartošová, rodina Ma-
kovníková, Katarína šeligová, 
lenka horinková, claudianum 
- zamestnanci s klientami, Má-
ria Tegzová, Mária Bartošo-

vá, Mária ružeková a helena 
horváthová. (red)

Na fotografii: Seniori našich 
domovov sociálnych služieb sa 
každoročne na Vianoce tešia aj 
na návštevu z mesta. Primátor 
J. Petrakovič spoločne s po-
slankyňou A. Kukumbergovou 
pri odovzdávaní koláčikov.

M O D R A N S K É  Z V E S T I  •  Z a z n a m e n a l i  s m e / P o z ý v a m e

Beseda s výtvarníčkou Darinou 
Lichnerovou v pezinskom klube
V závere roka 2017 privítala 
predsedníčka JDS v priesto-
roch Klubu na Kolárovej uli-
ci v Pezinku známu sloven-
skú výtvarníčku Mgr. Darinku 
lichnerovú. Beseda bola zor-
ganizovaná zorganizovaná 
spoločne s Klubom sprievod-
cov mesta Pezinok. Moderátor 
besedy, predseda KSMP Peter 
ronec krátko predstavil mi-
lú hosťku, s ktorou pripravili 

v priestoroch klubu tiež malú 
výstavku, prezentáciu jej tvor-
by a následne sa sama autorka 
ujala slova a hovorila o svojom 
živote, štúdiách i práci. Keď-
že vo svojom ateliéri v Mod-
re, kde žije a pracuje už mnohé 
roky, vedie tiež školu Paličko-
vanej čipky i tkania pre dospe-
lých záujemcov i pre mládež, 
ponúkla možnosť pre členov 
klubu v Pezinku navštíviť ten-

to ateliér s možnosťou pozrieť 
sa ako pracuje. Prítomní účast-
níci so záujmom vypočuli jej 
príhovor, prezreli si prezento-

vané exponáty i kládli otázky 
na ktoré Darinka lichnerová 
zodpovedala.
na záver moderátor poďako-
val hosťke za jej prezentáciu 
a v mene účastníkov besedy jej 
odovzdal malý darček a všetci 
prítomní sa s ňou rozlúčili mo-
hutným potleskom. (pr)

Autorské čítanie a beseda 
Mestská knižnica v Modre srdečne pozýva milovníkov lite-
ratúry vo štvrtok 22. februára o 18.00 hod. na besedu so spi-
sovateľom a publicistom Antonom Balážom. Pohovoríme si 
o jeho najnovšom románe Povedz slovo čisté. 

hlavnou postavou románu je 
štefan Krčméry (1892 - 1955), 
významná kultúrna osobnosť 
medzivojnového obdobia. Svo-
jím národným cítením a eu-
rópskou vzdelanosťou výrazne 
prispel organizačnou, redaktor-
skou, vedeckou i literárnou čin-
nosťou k zvyšovaniu úrovne 
etablujúcej sa modernej sloven-
skej kultúry. Jeho pracovitosť, 
priateľskú otvorenosť a jem-
nosť však sprevádzala duševná 
choroba. Posledné roky svojho 
života strávil v psychiatrickej 
liečebni Pezinku. Práve tu sa 

odohráva podstatná časť romá-
nu, v ktorom cez denníkové zá-
pisky ošetrujúcej lekárky autor 
zobrazuje život umelca s roz-
dvojenou, ale stále ešte tvorivou 
a jasnozrivou mysľou. Podklady 
k napísaniu románu čerpal A. 
Baláž tiež z Modry, predovšet-
kým z cirkevných archívov. 
Príďte si pobesedovať s auto-
rom o zaujímavom životnom 
príbehu štefana Krčméryho a o 
ťažkej dobe päťdesiatych rokov, 
v ktorej sa dielo odohráva.
 Ľubomíra MIHÁLIKOVÁ

Mestská knižnica v Modre
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Fašiangy v Modre
„Už sa fašank krátí, už se nenavrátí...“
Obdobie fašiangov nám začalo Troma kráľmi a pokračuje až 
do Popolcovej stredy. V Modre ich každoročne slávime tak 
ako sa patrí a to nielen plesmi a zábavami, ale aj celodenným 
podujatím Fašiangy v Modre.

Uskutočnia sa 10. februára a sr-
dečne každého pozývame na 
priestranstvo pred Kultúrnym 
domom Ľ. štúra. V rámci dňa sa 

uskutoční obľúbená súťaž Mod-
ranská kapustnica. Ešte do 5. 
2. 2018 sa môžete prihlásiť a to 
v kancelárii Kc Modra na Sokol-

skej 8 alebo v telefonicky na 033 
647 21 12. 
Program podujatia:
Modranská kapustnica - súťaž
9.00 začiatok varenia
12.00 ochutnávanie
14.30 vyhodnotenie súťaže od-
bornou porotou
Kultúrno-spoločenský program
10.30 - 11.30 fašiangový sprie-
vod maškár a ich predstavovanie 
10.00 - 15.00 ochutnávka vín 
Spolku Vincúr

11.30 - 12.30 do tanca hrajú Fid-
licanti - ľudová muzička z hor-
ných Orešán
13:00 - 14:00 mužský spevácky 
zbor Záruby
Programom vás bude sprevádzať 
Jozef šimeček. cena vstupenky: 
2,50 € (miska, lyžica a hodnotia-
ci lístok). Viac info a štatút súťa-
že nájdete aj na www.kcmodra.
sk. (red)

Kultúra v meste
Kultúrne centrum Modra je menšia mestská organizácia pô-
sobiaca vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, ktorej posla-
ním je prinášať pestrú ponuku kultúrnych podujatí a zároveň 
vytvárať zázemie pre miestne súbory a organizácie. Rok 2017 
hodnotíme v Kultúrnom centre ako úspešný a vyrovnaný. 

V rámci dramaturgie nášho 
Kultúrneho centra sme sa aj 
v roku 2017 snažili pripra-
viť bohatú ponuku podujatí 
určených pre všetky vekové 
kategórie a cieľové skupiny, 
ktoré žijú v našom meste a v 
jeho okolí. Snažíme sa o ak-
tívnu spoluprácu s občiansky-
mi združeniami a záujmovými 
skupinami, ktoré sú neodde-
liteľnou súčasťou kultúrneho 
diania v Modre. Medzi tra-
dičné a etablované podujatia, 
ktoré každý rok organizujeme 
patria Fašiangy, Kráľovské 
hodovanie, Modranský pik-
nik, Vinobranie či Adventná 
Modra. Každý rok sa snažíme 
pripraviť pre vás niečo nové, 
zaujať širšie publikum a po-
núknuť jedinečný a originálny 
program s dôrazom na kultúr-
ne dedičstvo, tradície i súčas-
nú kultúru. V minulom roku 

sme takisto ponúkli veľa zau-
jímavých koncertov. Za všet-
ky spomeňme interpretov ako 
richard Müller, Szidi Tobias, 
Andrej šeban, longital, Ka-
tarína Máliková a mnoho ďal-
ších. na „modranských do-
skách“ vystúpilo v roku 2017 
množstvo amatérskych ale 
aj profesionálnych súborov. 
Sme veľmi radi, že sme našou 
ponukou dokázali osloviť aj 
miestne školy. Veľkej pozor-
nosti sa u nás tešilo predstave-
nie Anna Franková - nového 
divadla z nitry ale aj výstava 
Krajina komiksu, ktorú na-
vštívili všetky miestne škôlky 
a prvý stupeň Zš. Úspešne po-
kračujeme aj v našich literár-
nych podujatiach. Súčasťou 
kultúrneho leta je už tretí rok 
aj letná čitáreň, ktorá je prí-
jemným miestom pre oddych, 
inšpiratívne stretnutia s kva-

litnou literatúrou či progra-
mom pre rodiny s deťmi. 
Aj vďaka finančnej podpore 
z Bratislavského samospráv-
neho kraja a Fondu na podpo-
ru umenia sa nám každoroč-
ne darí predkladať kvalitné 
projekty, z ktorých financuje-
me práve aktivity nezávislého 
a nekomerčného charakteru 
ako aj nákup nových kníh pre 
knižnicu. Tešíme sa, že v roku 
2017 sa nám podarilo výrazne 
zvýšiť návštevnosť kina Mier, 
že sme rozvinuli spoluprácu 
s DFS Magdalénka v spoloč-
nej novej aktivite - Tanečný 
dom a za mimoriadny úspech 
považujeme získanie dotácie 
z AVF na modernizáciu kino-
sály a prípravu projektu a vy-
súťaženie dodávateľa výmeny 
starých sedačiek v kine za no-
vé. V lete sa popularite teši-
lo aj premietanie filmov pod 
hviezdami na nádvorí histo-
rickej radnice v rámci projek-
tu letného kina. V spolupráci 
s Malokarpatskou knižnicou 
v Pezinku sme na prelome 
júna a júla pripravili 1. ročník 
medzinárodného festivalu po-
ézie Feliber Poetry. 
Kapitálové výdavky sme in-

vestovali do opravy strechy 
na budove Kina Mier. Poško-
dené povrchy, izolácie a muri-
vá na niektorých častiach stre-
chy budovy, ktoré spôsobovali 
zatekanie do priestorov, boli 
v lete vymenené. Začiatkom 
jesene sme investovali do ka-
merového systému, aby sme 
zamedzili neustálemu poško-
dzovaniu vstupných priesto-
rov Kultúrneho domu. 
Ďakujem všetkým kolegom 
z Kultúrneho centra za ich 
skvelú prácu, Mestu Modra za 
výbornú spoluprácu, všetkým 
našim návštevníkom za pod-
poru a dlhoročným partnerom, 
združeniam a súborom za ich 
pomoc a spoluprácu pri reali-
zácií všetkých nápadov a pod-
ujatí. Aj v roku 2018 chceme 
byť otvorenou organizáciou 
každému dobrému nápadu či 
aktivite, ktorá prispeje ku kul-
túrnejšiemu dianiu v našom 
meste. neváhajte a podeľte sa 
s nami o dobrý nápad či ini-
ciatívu. Ďakujeme za vašu 
priazeň a veríme, že pre vás aj 
v roku 2018 pripravíme veľa 
nezabudnuteľných okamihov. 

Ján SKLENÁR a Marcela 
KVETKOVÁ, KC Modra 

FAŠIANGY v Modre
súťaž vo varení kapustnice
ochutnávka vín spolku Vincúr
fašiangový sprievod www.kcmodra.sk

sobota
10. 2.
2018
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Úspechy reprezentantov lezeckého klubu Spider´S Nook 
Náš lezecký klub usporadúva lezecké krúžky pre deti a mlá-
dež. Zameriava sa nielen na rekreačnú stránku tohto športu, 
ale pracuje s deťmi a mládežou aj v oblasti pretekania. S vy-
branými lezcami sa zúčastňuje Slovenského pohára detí v le-
zení, Slovenského pohára dospelých a mládeže v lezení, Slo-
venského pohára v drytoolingu (lezenie s cepínmi a mačkami), 
Európskych pohárov v lezení, majstrovstiev sveta či majstrov-
stiev Európy a iných medzinárodných pretekov, regionálnych 
pretekov v Rakúsku, i na Slovensku. V sezóne 2017/2018 sa zú-
častnili naši 5 pretekári na 20 pretekoch rôznych úrovní a na 
10 lezeckých akciách na skalách na Slovensku, v Slovinsku 
a Rakúsku, plus sa konal klubový lezecký tábor na Kaľamár-
ke. Pretekárov čakajú ešte posledné preteky v drytoolingu pre 
túto sezónu a potom príprava na ďalší rok. 

Medzi najväčšie úspechy sezó-
ny patrí nominácia Matúša Vá-
leka (2002) horolezeckým spol-
kom James na Majstrovstvá 
sveta juniorov v lezení 2017 
v innsbrucku, kde po všetkých 
troch disciplínach (rýchlosť, 
boulder, obtiažnosť) skončil na 
37. mieste z takmer 60 preteká-
rov. Matúš začal súťažiť na eu-
rópskej úrovni až v apríli roku 
2017, kde hneď na svojom pr-
vom Európskom pohári junio-
rov v boulderingu v Grazi ako 
nováčik obsadil 21. miesto zo 
40 pretekárov. na medziná-
rodných pretekoch v Petzene 
si v lete vybojoval 2. miesto 
po všetkých troch lezeckých 
disciplínach. Taktiež túto sezó-
nu v novembri 2017 začal súťa-
žiť v drytoolingu a horolezec-
ký spolok James ho nominoval 
na Majstrovstvá sveta junio-
rov v drytoolingu 2017/2018 
v lichtenštajnsku, kde nabral 
veľa skúseností do ďalšej se-
zóny a obsadil 13. miesto v ka-

tegórii U19. V Slovenskom 
pohári dospelých a mládeže 
si v kategórii U16 vybojoval 
celkovo 1. miesto a v ťažkej 
kategórii mužov celkové 12. 
miesto. na skalách zvýšil svoje 
maximum zo 7a na 7c v slovin-
skom Ospe.
Jeho sestra Katka Váleková 
(2004) tento rok súťažila po-
slednýkrát v Slovenskom pohá-
ri detí v lezení a v kategó-
rii U14 obsadila celkovo 
1. miesto s veľkým odstu-
pom. Tento rok skúšala aj 
pár pretekov Slovenského 
pohára dospelých a mlá-
deže, kde sa s prehľadom 
dostala do finále. Budúcu 
sezónu sa bez problémov 
vyrovná pretekajúcim že-
nám. na medzinárodných 
pretekoch v Arcu si po me-
sačnej pauze, kvôli zdravot-
ným problémom, vybojova-
la 17. miesto v boulderingu 
z vyše 50 pretekárok. A na 
regionálnych pohároch 

v rakúsku si vybojovala via-
ceré pódiové umiestnenia. ho-
rolezeckým spolkom James je 
nominovaná do pretekárskej 
juniorskej reprezentácie Slo-
venska na ďalšiu sezónu. Pripo-
jí sa tak k svojmu bratovi Matú-
šovi v reprezentácii Slovenska 
na Európskych pohároch junio-
rov v lezení 2018. Katka si na 
skalách tiež tento rok vybojova-
la svoje maximum 7a/a+ v slo-
vinskom Ospe.
Ďalšia kolegyňa lenka Baci-
gálová (2001) túto sezónu tiež 
absolvovala Európske poháre 
juniorov v lezení. V decembri 
obhájila titul Juniorskej maj-
sterky Slovenska v drytoolingu. 
A aktuálne útočí na prvenstvá 
v kategóriach žien aj junioriek 
U22 v celkovom umiestnení 
Slovenského pohára v dryto-
olingu. Posledné rozhodujúce 
preteky ešte len budú. V Slo-
venskom pohári dospelých 

a mládeže celkovo obsadila 
2. miesto v kategórii U18 a 4. 
miesto v ženách. Tento rok sa 
lenka zameriavala skôr na ska-
ly, kde si zvýšila svoje lezec-
ké maximum na obtiažnosť 7b 
v rakúskom Semmeringu.
najmladšou bojovníčkou je 
Zojka Slamková (2008), ktorá 
začala tento rok svoju pretekár-
sku „kariéru“. V Slovenskom 
pohári detí obsadila celkovo 
3. miesto v kategórii U10 a na 
regionálnych pretekoch v ra-
kúsku obsadila viaceré pódiové 
umiestnenia. na skalách si vy-
liezla svoje prvé 6+ s horným 
lanom na Kaľamárke. 
napokon „trénerka“ lenka An-
talíková (1993) tento rok vy-
bojovala v Slovenskom pohári 
dospelých a mládeže 3. miesto 
v ženách.
Ďalší rok rozšírime našu klu-
bovú lezeckú elitu. A bude-
me dúfať, že ďalšia lezecká 

sezóna bude aspoň taká 
úspešná ako bola sezóna 
2017/2018. chceli by sme 
poďakovať najmä rodičom 
týchto pretekárov, tiež pre-
tekárom za ich výdrž a od-
hodlanie trénovať, či chuť 
liezť. Ďakujeme naším le-
zeckým kamarátom a špe-
ciálne lezeckému oddielu 
hK Prometeus handlo-
vá, ktorí nám vždy podali 
pomocnú ruku. napokon 
ShS James za ich podpo-
ru, ktorá tento rok vcelku 
narástla.
 Lenka ANTALÍKOVÁ

Modrania s ľadovými medveďmi v Nitre 
14. januára 2018 sa uskutoč-
nil v nitre na Veľkej hangócke 
už 8. ročník Zimného plávania. 
Ľadovým medveďom spod Zo-
bora sa podarilo na túto skvelú 
akciu prilákať až 304 otužilcov 
a veľké množstvo divákov. Ak-
ciu svojou účasťou vo vode pod-
porili aj otužilci z Modry. naše 
družstvo reprezentovala lucka 
šimková, Samuel šimko, Mari-
án Staník a Kamil Ďžačovský.
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Spoločenské podujatia vo februári
9. 2., 19.00: Bál so srdcom, reprezentač-
ný ples ZUš Modra, miesto: Elesko, orga-
nizátor: Základná umelecká škola v Mod-
re, +421 917 476 166

10. 2., 9.00 - 15.00: Fašiangy v Mod-
re, Modranská kapustnica - súťaž vo va-
rení kapustnice a oslava fašiangov, cena 
vstupenky: 2,50 € (miska, lyžica a hod-
notiaca vstupenka), miesto: priestranstvo 
pred Kultúrnym domom v Modre, organi-
zátori podujatia: Kultúrne centrum Mod-
ra, Mesto Modra, Spolok Vincúr, +421 33 
647 21 12, kontakt@kcmodra.sk, www.
kcmodra.sk

10. 2., 20.00: Fašiangová zábava, s tra-
dičným pochovávaní basy, o hudbu sa po-

stará kapela happy song z Trnavy, miesto: 
Kultúrny dom Kráľová, organizátor: OZ 
Kráľovan, +421 902 691 781

10. 2., 16.00 - 21.00: X. ročník Ochut-
návky vín mladých vinárov, Ochutnaj-
te viac ako 350 vzoriek vín zo Slovenska 
a zahraničia, miesto: Stredná odborná ško-
la vinársko-ovocinárska, organizátor: SO-
šVO v Modre, +421 33 647 25 80

11. 2., 15.30: Biblický karneval, Karne-
val masiek s témou Zázraky v Biblii, ka-
tegórie: individuálne a skupinové., miesto: 
Súkromné centrum voľného času, telo-
cvičňa, organizátor: Súkromné centrum 
voľného času, +421 33 640 07 02, www.
scvcmodra.sk

12. 2. - 18. 2.: Národný týždeň manžel-
stva, s témou Manželstvo umenie lásky, 
miesto: Súkromné centrum voľného času, 
organizátor: Súkromné centrum voľného 
času

13. 2., 18.30: Fašiangový koncert, vystú-
penie žiakov hudobného a tanečného odboru 
ZUš Modra, miesto: Kultúrny dom Modra, 
organizátori: ZUš Modra a rr pri ZUš

22. 2., o 18.00: Literárny večer v mest-
skej knižnici, Autorské čítanie a beseda 
s Antonom Balážom o jeho najnovšom ro-
máne Povedz slovo čisté. Príďte si pobese-
dovať s autorom o zaujímavom životnom 
príbehu štefana Krčméryho a o ťažkej do-
be päťdesiatych rokov, v ktorej sa dielo odo-
hráva., miesto: Mestská knižnica v Mod-
re, organizátor: Mestská knižnica v Modre 
+421 33 647 21 12, kniznica@kcmodra.sk.

(kc)

Aktuality z modranského kina Mier
Začiatok roka asi všetci využívame na bilancovanie toho, čo 
sme v tom uplynulom roku prežili. Pre kino Mier bol rok 
2017 mimoriadne úspešný. Navštívilo nás 11 346 divákov (v 
roku 2016 to bolo 6385 divákov). Odohrali sme 350 predsta-
vení, čo je o 117 viac ako v predchádzajúcom roku. Veľmi nás 
teší, že sa návštevníci do kina vracajú.

Priemerná návštevnosť na 
predstaveniach bola 32 divá-
kov. Veríme, že si tento trend 
zachováme aj v tomto roku. 
Do programu zapájame okrem 
komerčných titulov aj iné ti-
tuly ako divadelné záznamy, 
umelecké dokumenty, ktoré 
si našli svojich priaznivcov. 
V kine samozrejme nechýbajú 
ani filmy z rôznych filmových 
prehliadok a filmových festi-

valov - #Scandi, Projekt100, 
Ekotopfilm Envirofilm, Jeden 
svet Modra, Be2can a samo-
zrejme raz do týždňa Filmklub 
K4. 
Pravidelne k nám prichádza-
jú na školské predstavenie de-
ti z modranských materských 
a základných škôl, školských 
klubov i zo stredných škôl. 
A prichádzajú aj návštevníci 
z okolia - z Vištuka, Dubovej, 

Dolian, Vinosadov. 
V lete ste v pomerne hojnom 
počte navštevovali aj naše let-
né kino na nádvorí radnice. 
A ktoré filmy patrili medzi 
najnavštevovanejšie? Samo-
zrejme boli to animované ti-
tuly a domáce filmy: 1. Všet-
ko alebo nič, 2. Únos, 3. Baby 
šéf, 4. šmolkovia: Zabudnu-
tá dedinka, 5. Spievanko-
vo a Kráľovná harmónia, 6. 
Balerína, 7. čiara, 8. lego® 
Batman vo filme, 9. Ja, zlodu-
ch 3, 10. cuky luky film.
Ďalším z úspechov bolo získa-
nie dotácie z Audiovizuálneho 
fondu na modernizáciu nášho 
kina a výmenu sedadiel. Tá 

sa začne 29. januára tohto ro-
ku a potrvá do konca februára. 
Od 1. marca sa môžete tešiť na 
213 nových pohodlných kino-
sedačiek, upravenú dramatur-
giu a viac predstavení. 
nezabudnite, všetky aktuálne 
informácie nájdete na našej 
webstránke kinomodra.sk, na 
ktorej si môžete pozrieť vždy 
aktuálny program, rezervovať, 
či zakúpiť vstupenky na fil-
my alebo sa zaregistrovať do 
newslettra a dostávať tak pra-
videlne do e-mailu program, 
či iné zaujímavé informácie. 
Taktiež sledujte aj naše profily 
na sociálnych sieťach.

Roman ZATLUKAL, 
dramaturg Kina Mier
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